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الذاتي لدى  االستقالل فعالية برنامج تدريبي يف تنمية مهارات
 ًعينة من املراهقني املعاقني فكريا

  :الملخص العربي
الذاتي لدى  االستقالل تهدف الدراسة الحالية إلى فعالية برنامج تدريبي في تنمية مهارات

د برنامج تدريبي  وللتحقيق الهدف قام الباحث بإعدا،عينة من المراهقين المعاقين فكرياً
 ، والفنيات المتعددةاألساليبالذاتي من خالل استخدام بعض  االستقالل لتنمية مهارات

معاق فكرياً باإلعاقة الفكرية البسيطة والتي تتراوح ) ١٢(وتكونت عينة الدراسة من 
( درجة ذكاء على مقياس ستانفورد بينية للذكاء ) ٧٠-٥٠(نسبة الذكاء ما بين 

عمر (  والملتحقين بمدرسة ،عام ) ١٦ -١٣( والعمر الزمنى ما بين ،عةالصورة الراب
حيث تم تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة التجريبية . بجدة )  بن عبد العزيز الثانوية

ه المجموعة البرنامج من المراهقين المعاقين فكرياً وطبق على هذ) ٦(وتكونت من 
من المراهقين  ) ٦(تتكون من : ضابطة والمجموعة ال،)إعداد الباحث. (التدريبي

الذاتي عليهم  وكانوا يدرسون في المدرسة  االستقالل المعاقين فكرياً تم تطبيق مقياس
 واستخدم الباحث األدوات التالية في ،بشكل طبيعي بدون أي برامج تدريبية خاصة بهم 

 ،لويس مليكة(قنين ت)  الرابعة الصورة( مقياس ستانفورد بينية للذكاء (دراسته الحالية 
 والبرنامج التدريبي ،)إعداد الباحث . ( الذاتي  االستقالل ، ومقياس مهارات )١٩٩٨

، وتوصلت )إعداد الباحث (الذاتي للمراهقين المعاقين فكرياً  االستقالل في تنمية مهارات
نتائج الدراسة إلى عدم توجد فروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ودرجات 

 ،الذاتي وأبعاده في القياس القبلي االستقالل مجموعة الضابطة على مقياس مهاراتال
 االستقالل ووجود فروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية على مقياس مهارات

 ووجود فروق بين ،الذاتي وأبعاده في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي
ية ودرجات المجموعة الضابطة على مقياس متوسطي درجات المجموعة التجريب

 ووجود ،الذاتي وأبعاده في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية االستقالل مهارات
 االستقالل فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية علي مقياس مهارات

  .الذاتي وأبعاده في القياسين البعدي والتتبعي لصالح القياس التتبعي 
Abstract: 
            The current study aims to examine the effectiveness of a 
developing self – determination skills training program in a 
sample of intellectually disabled adolescents. To achieve this goal, 
the researcher designed a training program for developing self – 
determination skills through using multiple methods and 
techniques. The study sample consisted of 12 adolescents with 
mild intellectual disabilities recorded ( 50 – 70 ) on  
Stanford–Binet Intelligence Scale "Fourth Edition", aged   ) ١٣ - 
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١٦ ( years from Omar Bin Abdulaziz secondary school in Jeddah . 
The sample was divided into two groups: (n= 6) in an 
experimental group conducted to the training program and (n = 6) 
in a control group conducted to the self – determination scale and 
studied normally at school without any special training programs. 
The researcher used the following tools: Stanford–Binet 
Intelligence Scale "Fourth Edition" regulated by " Lewis 
Malikah,1998" , the self determination scale by "the researcher", 
the developing self – determination skills training program for 
intellectually disabled adolescents by " the researcher" . The 
results indicated that there were no significant differences 
between the score averages of the experimental and control 
groups on the self – determination skills scale and its dimensions 
in the pre measurement. There were significant differences in the 
score averages of the experimental group on the self – 
determination skills scale in the pre and post measurement to the 
post measurement. There were significant differences between the 
score averages of the experimental and control groups on the self 
– determination skills scale and its dimensions in the post 
measurement to the experimental group. There were significant 
differences in the score averages of the experimental group on the 
self – determination skills scale and its dimensions on the post and 
follow – up measurement to the follow – up measurement. 

  :مقدمة
إن إعداد المعاق فكرياً لمواجهة متطلبات الحياة يتطلب اكتساب أكبر قدر ممكن 

 حد إلىالخبرات والمهارات التي تؤهله لها قدراته واستعداداته حتي يكون فرداً مسؤالً 
 على الذات جزئياً أو االعتماد إلى ويخرج من حيز االعتمادية الكلية ،ما في المجتمع

من أن هدف برامج التربية الخاصة تكمن في ) ٢٠٠٢ ،موسى( كده  وهذا ما أ،كلياً
 ،معاونة الطفل المعاق عقلياً حيث يصبح مواطناً صالحاً ومعتمدا على ذاته ومعتزاً بها

 حدود وما فيومساعدته على التكييف والتوافق النفسي واالجتماعي وذلك بطبيعة الحال 
 ولذا فمن أهم ، واحتياجاته الخاصةتسمح به قدراته وإمكانياته وفى ضوء خصائصه

،  ومن مهارات االستقالل الذاتيهي لى اكتسابها المعاق عقلياً إالمهارات التي يحتاج 
 السنوات في Self - Determination (SD( الذاتي االستقالل هنا فقد لقى مفهوم

كرياً فلمعاقين  مجال اإلعاقة العقلية بهدف تأهيل افياألخيرة اهتماماً واستخداماً واسعاً 
 االستقالل  وقد اتفق كثير من الباحثين على أن تنمية مهارات،ونجاح دمجهم مع العاديين

وقد أثبتت  ،الذاتي هو محور تركيز هام ألزمات اإلعاقة وأشكال الدعم على مدار الحياة
الذاتي  االستقالل دراسات وبحوث عديدة أن المعاقين فكرياً بصفة خاصة يفتقدون إلى

 .Wehmeyer, M. L. ,1995) ( (Stancliffe, R  مثل دراسة  رة كبيرةبصو
J.,et al , 2000) Wehmeyer, M. L., & Schalock, R. L, 2001)(  ، وقد

الذاتي يتطلب تعليم مهارات مثل  االستقالل أن)  Wehmeyer, M. L., 1992(ذكر 



 م ٢٠١٦أبريل لسنة )  الجزء الثالث١٦٨: (امعة األزهر، العددمجلة كلية التربية، ج

 -٨٩-

الدفاع عن الذات، وقد حل المشكالت، ووضع األهداف والضبط الذاتي، والوعي بالذات، و
 تسعى إلى مساعدة الطفل التي بإعداد البرامج االهتمامإلى أهمية ) ٢٠٠٥ ،فؤاد(أشارت 

المعاق من فئة القابلين للتعلم على تفهم نفسه وتقبل ذاته، وأن يدرك أنه مثله مثل أي 
 إنسان آخر، وأن يشعر بأن اآلخرين يتقبلونه كما هو، وأنه يجب عليه أن يتقبل هو

 ،) Abery, B., 1995( ولذا فقد أشارت العديد من الدراسات مثل دراسة ،أيضاً نفسه
 .Glago, K، ودراسة )Wehmeyer, M. L., & Bolding, N, 2001(ودراسة 

D.,  2005) (  إلى أنه إذا كان هدف البرامج المقدمة للمراهقين المعاقين فكرياُ هو
الذاتي هي وسيلة لتحقيق ذلك؛ ومن ستقالل  اال فإن تنمية مهارات، دمجهمأهدافتحقيق 

الذاتي للمعاقين فكرياً هي محور العديد من الدراسات  االستقالل هنا كان تنمية مهارات
  . والبرامج الحديثة 
  : مشكلة الدراسة

 االستقالل مما سبق يتضح أن المعاقين فكرياً لديهم ضعف واضح في مهارات           
 إلى أن قانون تعليم األفراد ذوى  (Wehmeyer, M. L.  1995)الذاتي فقد أشار 

اإلعاقات يقضي بأن يتلقى التالميذ المعاقين خدمات انتقال واسعة المجال وموجهة 
 تضم والتيبالنتائج وقد تم تحديد مثل تلك الخدمات لتشمل خيارات ما بعد المدرسة 

لمدعم، والحياة فى المجتمع، ، واالتنافسيالتعليم ما بعد المرحلة الثانوية، والتوظيف 
، ولضمان حدوث االنتقال الناجح من المراهقة إلى الرشد، فإن اإلضافي المهنيوالتدريب 

 أن تتضمن غايات وأهداف مرتبطة باالستقالل ينبغي المعاقينخطط االنتقال للمراهقين 
لدى األطفال  الذاتي، فعلى الرغم من الحاجة إلى مناقشة قضايا مرتبطة باالستقالل الذاتي

 أوقات تزداد فيها أهمية تلك القضية هي إال أن مرحلة المراهقة وفترة االنتقال ،الصغار
 ، مكوناً من معظم خطط االنتقالالذاتي االستقالل أهمية خاصة، ويجب أن تكون أهداف

الذاتي ومهاراته لدي المعاقين  االستقالل كما هناك عدداً من الدراسات اهتمت بتنمية
 (Agran, M., et al., 2002) ودراسة ،(Abery, B, 1995) ومنها دراسة فكرياً

 (O'Reilly, M. F., et al., 2004) ودراسة ،(Glago, K. D, 2005)ودراسة 
الذاتي لدي المعاقين فكرياً وأنهم بالفعل  االستقالل وجميعها أثبتت فاعليتها في تحسين

تحسين هذه المهارات يكمن في  وأن ،قادرين علي ضبط حياتهم ولو بصورة نسبية
 ,Sazak   دراسةفيالتدريب على بعض االستراتيجيات منها تعليم األقران كما 

E.,2003)(وعملية اإلدراك كما في دراسة ،(Dağseven-Emecen, D. ,2008) 
  والتعلم عبر الدراما  (Alptekin, S,2010)  والتعليم المباشر كما جاء قي دراسة 

  واستراتيجيات إدارة الذات كما في دراسة  (Akfırat, F.  ,2004)كما في دراسة 
(Balçık, B ,2010)  والنظرية العالجية الموسيقية كما في دراسة ( adır, D. 

  .(Eliçin,  ,2011) الحواري كما في دراسة والسيناري والتعلم عبر (2008,
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  : اليوعلى ذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية فى التساؤل الت
الذاتي لدى عينة  االستقالل ما مدى فعالية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية مهارات

 من المراهقين المعاقين فكرياً ؟
  -:وينبثق من هذا التساؤل بعض التساؤالت الفرعية التالية

 هل توجد فروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية على مقياس مهارات -١
 وأبعاده في القياسين القبلي والبعدي ؟الذاتي االستقالل 

هل توجد فروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة  -٢
 الذاتي وأبعاده في القياس البعدي؟ االستقالل الضابطة على مقياس مهارات

هل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية علي مقياس  -٣
  وأبعاده في القياسين البعدي والتتبعي ؟الذاتي االستقالل مهارات

 : أهداف الدراسة: ثانياً
تهدف الدراسة الحالية إلى التحقق من مدى فعالية برنامج تدريبي في تنمية           

 ومدى استمرارية ،الذاتي لدى عينة من المراهقين المعاقين فكرياً االستقالل مهارات
    بعد فترة المتابعة ما  إن وجد له تأثير إلى–تأثير البرنامج 

 : أهمية الدراسة: ثالثاً
   :فيتتمثل أهمية الدراسة الحالية           

 ,Seligman(الذاتي وهو ما دعا إليه سليجمان  االستقالل  االهتمام بتنمية مهارات-
من ضرورة صياغة وتطوير واختبار فعالية برامج التدخل لبناء ) 2002

 اإلنسانية، وأهمية مطالبة الممارسين المهنيين وتعظيم مكامن القوة والفضائل
باالقتناع بأن أفضل ما يمكن القيام به داخل حجرة اإلرشاد هو تعظيم مكامن 

 .القوة والتميز اإليجابي بدالً من إصالح جوانب الضعف أو القصور لديهم 
ج الذاتي إنما هي خطوة على طريق تحقيق أهداف الدم االستقالل  إن تنمية مهارات-

 .  بالنسبة لفئة المعاقين عقلياًنجاحهوضمان قدر من 
  : ات الدراسةمصطلح: رابعاً

  Training Program : البرنامج التدريبي -١
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يعرف البرنامج التدريبي في الدراسة الحالية بأنه هو برنامج تدريبي مخطط            
المراهقين الذاتي لدى عينة من  االستقالل ومنظم بهدف إلى تنمية بعض مهارات

  .المعاقين فكرياً المدمجين في المدارس العادية
   Self – Determination Skills :الذاتي االستقالل مهارات -٢

مجموعة من المهارات "الذاتي على أنها  االستقالل يعرف الباحث مهارات          
 ،لحياةمساعدتهم على االرتقاء بجودة ا من أجل فكرياًالضرورية للمراهقين المعاقين 

 . والدمج واالنخراط بين فئات المجتمع ،والعيش المستقل
  على مقياس مهاراتالمفحوص يحصل عليها التيوتعرف إجرائياً بالدرجة           
  ). إعداد الباحث.(الذاتي االستقالل 

   Intellectual Disability :اإلعاقة الفكرية-٣
 الدولي العاشر لألمراض فى التصنيف) ١٩٩٩(عرفت منظمة الصحة العالمية 

)ICD – 10 ( حالة من توقف النمو العقلي أو عدم اكتماله يتميز "اإلعاقة العقلية بأنها
القدرات (بخلل فى المهارات يظهر أثناء فترة النمو ويؤثر فى المستوى العام للذكاء 

ون ، وقد تحدث اإلعاقة العقلية مع أو بد)المعرفية واللغوية والحركية واالجتماعية
 ". اضطراب نفسي أو جسمي آخر

ويحدد الباحث المراهقين المعاقين عقلياً القابلين للتعلم فى الدراسة الحالية 
 على مقياس ٧٠ و ٥٠بأنهم األفراد المعاقين الذين تتراوح نسبة ذكائهم ما بين 

  .  عاما١٥ً- ١٢ستانفورد بينيه للذكاء وتتراوح أعمارهم ما بين 
  :سات السابقة النظري والدرااإلطار

   Self – Determination Skills :الذاتي االستقالل مهارات -١
 االسـتقالل    إلى أن أساس(Neely-Barnes, S. L., 2005)أشار نيرنى 

 ،Equality لألفراد المعاقين يقوم على عدد من المبادئ القائمة على المـساواة             الذاتي
  .  Human Rights وحقوق اإلنسان  Civic rightsوالحقوق المدنية 

 عن الحق التخلي على أنه بمجرد (Stainton, T,, 2000)وقد أكد ستينتون 
نا عن الذات نفـسها أو الفـرد        ، فإن ذلك يعنى إجهازنا على وتخلي      الذاتي االستقالل   فى

  . ذاته
 إلى أنه على الرغم من تنـوع  (Hoffman, A, ,2003)وقد أشار هوفمان 

 أساسيدبيات تنوعاً كبيراً، إال أنها قد اتسمت بأنها حق           األ في الذاتي االستقالل   تعريفات
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، ومشتق من مفهوم التحويـل إلـى        ) واالختيار ، الكرامة ،االحترام(من حقوق اإلنسان    
  . Wolfenspergerالحياة الطبيعية لـ ولفينسبرجر 

وات  لم يصبح حقاً من حقوق المعاقين عقلياً إال بعد سن  الذاتي االستقالل   ولكن           
 .Wehmeyer, M) فقـد أورد ويميـر   ،طويلة من اإلهمال وعدم االعتراف بالحقوق

L.et al,, 2000)     ثالثة موجات من التطور مرت على المعـاقين عقليـاً مـن أجـل 
 ففى مطلع القرن العشرين، كان ميدان اإلعاقة        ،الذاتى االستقالل   وصولهم إلى الحق فى   

تقلد فيه المتخصصون فى الطب مقاليد األمور، ولم        العقلية نظاماً طبياً بصفة أساسية، ي     
 Clientsيكن المتخصصون مهتمين بحقـوق مـن أسـموهم بـالعمالء المتخلفـين      

retardates  أو ناقصى العقول The Mentally deficient ،  وكان ينظر للمعـاقين 
 على أنهم نذر خطر ويرتبطون بالجريمة والفقر وتدهور الحضارة وال يرتقون إلـى أن             

 . يكونوا بشراً
 كان (Nirje, 1972) إلى أن (Neeley-Barnes, 2005)وقد أشار أيضاً            

 كحق للمعاقين، وحينما دعا إلى أن توضع اختيارات، الذاتيأول من اعترف باالستقالل 
الذاتى يصبح  االستقالل وأمنيات، ورغبات وطموحات المعاقين فى االعتبار، والحظ أن

فى مجتمع يقلل من قيمتهم، وأن المعاقين لهم الحق فى المشاركة صعب التحقيق 
 .كمواطنين
 ضـرورة  (Wehmeyer, M., & Schwartz, M., 1998) كل من ىوير          

الذاتي لدي األفراد ذوي اإلعاقة العقلية واإلعاقات        االستقالل   التركيز علي تنمية مهارات   
  : النمائية وذلك ألن

 في حياتهم  واالختيار يلحون في الحاجة إلي مزيد من الضبط         ذوي اإلعاقة العقلية   -١
  . وذلك لتحسين جودة حياتهم

الذاتي وفـرص ضـئيلة      االستقالل   ذوي اإلعاقة العقلية يخبرون قدر محدود من       -٢
 . وصناعة القرارلالختيار

الذاتي تعد هامـة   االستقالل هناك من األدلة الواضحة والمتزايدة علي أن مهارات    -٣
 والشباب ذوي اإلعاقة وذلك لتحقيق نتائج تعليمية وتربوية أكثر نجاحاً         للمراهقين

  .في مرحلة الرشد 
الذاتي  االستقالل  أهمية مهارات (Paraschiv, I., 2000)وأضاف           

وضرورتها من أجل االندماج المجتمعي الناجح، وهناك جهود كبيرة تبذل بهدف تعليم 
تى حتى يتمكن المعاقون من استخدامها فى المجتمع عند الذا االستقالل وتعميم مهارات

 وتعلم تلك المهارات واستخدامها يجعل من الممكن للمعاقين أن يندمجوا فى ٠الحاجة
المجتمع بصورة أكثر سهولة، وأن يحصلوا على وظائف جيدة، وأن يعقدوا صداقات 
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 نتائجاً شخصية ذات ويحافظوا عليها، وأن يحيوا حياة مرضية، وبصفة عامة أن يحققوا
  .معنى أكبر
 تساؤالً هاماً وهو من أيـن نبـدأ   (Wood, W. M, et al. 2004)وقد أثار          

 االسـتقالل   وأشار إلى أنه لتحديد أى مكون من مكونات  ،الذاتى االستقالل   تعليم مهارات 
ستقبلية للتلميذ، الذاتى نبدأ به، فإننا بحاجة إلى مراعاة عمر التلميذ والبيئات الحالية والم

ختبار األعمار المثالية التى يبدأ األطفال إ ب(Doll, B.,et al., 1996)قد قام كل من و
   :الذاتي االستقالل عندها فى إظهار بعض مهارات

يظهرون بعض  )  سنوات ٥-٢من  ( وجدوا أنه على الرغم من أن األطفال الصغار          :أوالً
حدودة بخياراتهم وقـدرة محـدودة   مهارات االختيار البسيطة، فلديهم معرفة م     

  . على التأمل فى خيارات ماضية
يبدأون فى تحديد وحل المشكالت البسيطة   ) ٨ ،٦(  إن األطفال فى األعمار ما بين      :ثانياً

ويستطيعون تعميم الحلول على مشكالت مختلفة ومستقبلية، ومع ذلك؛ فال يزال 
 المترتبة على اختيـارات     هؤالء األطفال يجدون مشكلة فى التعلم من العواقب       

سابقة، ومن ثم يتطلبون توجيه الكبار لوضع األهداف والعمل نحـو تحقيـق             
  . األهداف

عاماً يبدأون فى وضع األهداف واستخدام تلـك         ) ١١ ،٩(  األطفال فى العمر بين    :ثالثاً
األهداف لتحديد تصرفاتهم ويستطيعون أن يقوموا بالتعديالت حينما ال تـصلح           

  . تحقيق أهدافهمالتصرفات ل
 عاماً يمكنهم اتخاذ قرارات ويقوموا بتعميم مهارات حل      ١٢إن التالميذ فوق سن     : رابعاً

المشكالت، ويضعوا أهدافاً طويلة المدى ويركزون عليها، ويقومون خططهـم          
  . ويعدلونها لتحقيق األهداف

 ول إلىوكما هو الحال بالنسبة لمعظم المخرجات التعليمية، فإن الوص          
 هو عملية تتضمن عوامل متفاعلة داخلية وخارجية بالنسبة للفرد، الذاتياالستقالل 

فالمراهقون يصبحون راشدين مستقلين ذاتياً من خالل الفرص والخبرات المؤدية إلى 
النجاح؛ الخبرات البناءة مع الفشل، والفرص الستكشاف المخاطر وخوضها والتعلم من 

ق مراقبة الراشدين وهم فى وضع التحكم وهم يضعون العواقب؛ وأيضاً عن طري
القرارات، ويتعلم األطفال والمراهقون عن طريق المشاركة فى القرارات والقيام 

 ).باالختيارات والمرور بخبرة الضبط فى المنزل وفى المدرسة وفى كل مكان
Wehmeyer, M. L, 1999)  

   :الذاتي االستقالل مكونات ومهارات
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 ليس مفهوماً أحاديـاً،     الذاتي االستقالل   م بين الباحثين على أن    هناك اتفاق عا  
ولكنه يتضمن مكونات فرعية وقد عمل الباحثون على تحديد هذه المكونات وكانت هدفاً             

  . للعمل فى كثير من البرامج والدراسات
، هناك الذاتي لالستقالل  (Wehmeyer, M. L, 1995)طبقاً لتعريف ويمير 

 االسـتقالل   فـي  تسهم   التي فاالتجاهات   الذاتي لالستقالل   مهارين   ومكو اتجاهيمكون  
 لهـا   التـي  الفرد الشخصية ومعتقداته عن نفسه وعن ضبطه للبيئة          إدراك تضم   الذاتي

 الرئيسي السببيتأثير على الدرجة التى عندها يصبح الفرد قادراً على أن يصبح العامل             
  :  نفسهفى حياته، وتتضمن اإلدراكات الشخصية للفرد عن

 تتكون من خالل  التي وهو القدرة على التفكير من ناحية مفاهيم الذات          :الوعى بالذات -أ
الخبرة مع بيئة الفرد وتفسيرها وتتأثر بتقيـيم األشـخاص اآلخـرين المهمـين،              

  . والتعزيزات وإعزاءات سلوك الفرد
 الذات معبـراً     اإلحساس بالقيمة الشخصية والكفاءة بناءاً على تقييمات       :تقدير الذات -ب

 يعتقد الفرد فـى     الذيعن اتجاه االستحسان أو عدم االستحسان ومشيراً إلى الحد          
  .  وذو قيمة، وناجح،نفسها أنه قادر، ومهم/ نفسه

 ثقة الفرد فى نفسه وفي قدراته، والشعور بالتأكد أو إيمـان الفـرد        :الثقة بالنفس -جـ
  . بذاته وبقدراته بدون غرور

، فتتضمن المهارات والكفاءات التى الذاتي االستقالل سهم فى تالتيأما القدرات 
 فى حياتـه،  وهنـاك عـدد مـن تلـك       الرئيسي السببيتمكن الفرد ألن يصبح العامل      

المهارات، ولكن البعض منها يعد أساسياً ويبدو كمكونات لمعظم التـدخالت المـصممة             
ـ    :، وتتضمن تلك المهارات   الذاتي االستقالل   لتنمية ى القيـام باالختيـارات      القـدرة عل

والقرارات، والقدرة على تحديد البدائل، والتعـرف علـى العواقـب، ومهـارات حـل               
  .المشكالت، ومهارات الوصول إلى األهداف، ومهارات تنظيم الذات 

 & ,.Wehmeyer, M. L., Agran, Mوهذا ما اتفـق عليـه كـل مـن     
Hughes, C, 1998)( (Wehmeyer, M. L., & Schalock, R. L.,2001 ) 

 تنطلـق مـن خـالل تنميـة         الذاتي االستقالل   من أن الخصائص الالزمة لتحديد سلوك     
  - :كالتالي هي الذاتي االستقالل واكتساب عناصر عديدة ومتداخلة، وأن مكونات

  .  Choice Making Skillsمهارات االختيار -١
   .  Decision – Making Skillsمهارات صناعة القرار -٢
   .  Problem – Solving Skillsل المشكالت مهارات ح-٣
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 Goal – Setting and Attainmentمهارات تحديد األهداف والوصول إليهـا  -٤
Skills   

 Independence, Risk–Taking andوالمخـاطرة واألمـن   االستقالل مهارات-٥
Safety Skills    

   ومالحظة الذات ، والتقويم،مهارات التعزيز-٦
Reinforcement, evaluation and Self – Observation Skills.  

  .  Self – instruction Skills الذاتيمهارات التعليم -٧
 Self – Advocacy and Leadershipمهارات القيادة والدفاع عـن الـذات   -٨

Skills  .  
   Internal Locus of Control الداخليمركز التحكم -٩

 Positive Attribution of Efficacyئج  للفعالية وتوقع النتـا اإليجابيالعزو -١٠
and Outcome Expectancy  .  

   .  Self – Awareness بالذات الوعي-١١
 بتقويم برنامج متعـدد المكونـات لتحـسين   )  (Abery, B. ,1995وقام             
الـذاتي عـشرة    االسـتقالل  الذاتي لدي الشباب المعاقين، وقد تضمن مـنهج االستقالل  

  :لتاليموديوالت كا
  . Self-Awarenessالوعي بالذات -١
 . Self-Esteem تقدير الذات -٢
 . Perceptions of Personal Controlإدراكات الضبط الشخصي  -٣
 . Valuesالقيم  -٤
 . Goal Settingوضع األهداف  -٥
 . Assertive Communicationالتواصل التوكيدي  -٦
 . Choice-Making االختيار -٧
 . Achieving your viewتحقيق وجهة نظرك  -٨
 .  Problem Solvingحل المشكالت  -٩

   .Personal Advocacyالحماية الشخصية  -١٠
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مـن  الذاتي  االستقالل (Martin, J. E., & Marshall, L. H., 1995)وقد عرف 
  :خالل مكوناته السبعة التالية

  . Self-Awarenessالوعي بالذات  -١
 .Self-Advocacyحماية الذات  -٢
 .  Self-Efficacyفاعلية الذات  -٣
 .Independent Performanceاألداء المستقل  -٤
  Self-evaluationتقويم الذات  -٥
  )Adjustment .    )IZZO & Lamb, M, 2008 التوافق  -٦

  -:ابقةالدراسات الس
إلى بيان  ) ,.et al,2009  Carter, E. W (وآخرونهدفت دراسة كارتر            

لطالب المراهقين ذوي اإلعاقات الذهنية وفرص فرص انخراط ا الذاتي االستقالل مهارات
 األمور أولياء وطلب الباحثون من المعلمين و ،الذاتي االستقالل في القيام بسلوكيات

 طالبا ممن يعانون ١٣٥الذاتي لدي عينة مكونة من  االستقالل تقييم احتماالت وفرص
ة جدا وقال المعلمون أن الطالب لديهم معرفة محدود ، ذهنية خطيرةإعاقاتمن 

الذاتي و القدرة علي تنفيذ تلك السلوكيات وانعدام الثقة لديهم في  االستقالل بسلوكيات
 قيام إمكانية وتباين تقييم كل من المعلمون و أولياء األمور حول ،القيام بهذه السلوكيات

الذاتي و لكنهم اتفقوا على أن فرص انخراط الطالب في  االستقالل الطالب بسلوكيات
 وبرغم ،الذاتي متاحة سواء كان ذلك في البيت او المدرسة االستقالل سلوكياتالقيام ب

 والمشكالت السلوكية لدي الطالب كانت من ضمن االجتماعيةأن معدالت المهارات 
 االستقالل المؤشرات الهامة التي استند عليها المعلمون في تقييمهم إلمكانية تحقيق

 لم يؤثر سلبياً على فرص قيام الطالب بسلوكياتالذاتي لدي هؤالء الطالب إال أن ذلك 
  .الذاتي سواء كان ذلك في البيت او في المدرسة االستقالل 
فاعلية برنامج إرشادي فى تنمية إلى  ) ٢٠٠٩ ،قنديل( كما هدفت  دراسة            

 الذاتي لتحسين جودة الحياة لدى عينة من المراهقين المعاقين عقلياً االستقالل مهارات
 ،وقد اتخذت الباحثة تصميم المجموعة الواحدة وقياس قبلي وبعدي ،القابلين للتعلم

الذاتي  االستقالل مقياس مهارات(  الدراسة الحالية األدوات التالية فياستخدمت الباحثة 
مقياس جودة الحياة  و،)إعداد الباحثة(للمراهقين المعاقين عقلياً القابلين للتعلم 

إعداد (البرنامج اإلرشادي ، )إعداد الباحثة( عقلياً القابلين للتعلم للمراهقين المعاقين
من تالميذ مدرسة التربية الفكرية ببنها من المراهقين " ٨"من  وتكونت العينة ،)الباحثة

 عاماً ونسبة ذكائهم ١٥-١٢المعاقين عقلياً القابلين للتعلم، ممن تراوحت أعمارهم بين 
 بينيه للذكاء، وهم يمثلون مجموعة الدراسة، –فورد  على مقياس ستان٧٠-٥٠ما بين 

حيث اعتمدت الباحثة على التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة والقياس القبلي 
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يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى   -١، وتوصلت نتائج الدراسة إلى والبعدي
لى مقياس  بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي لمجموعة الدراسة، ع٠,٠١

، فى اتجاه القياس البعدي، )الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية(الذاتي  االستقالل مهارات
يوجد فرق دال إحصائياً  كما ،وهو ما يشير إلى تحقق الفرض األول من فروض الدراسة

بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي لمجموعة الدراسة، ) ٠,٠١(عند مستوى 
، فى اتجاه القياس البعدي )الدرجة الكلية واألبعاد الفرعية( الحياة على مقياس جودة

ال يوجد فرق ذو داللة  و،وهو ما يشير إلى تحقق الفرض الثاني من فروض الدراسة
، على البعدي والتتبعي لمجموعة الدراسةإحصائية بين متوسطي درجات القياسين 

تحقق الفرض الثالث من فروض  وهو ما ييشر إلى ،الذاتي االستقالل مقياس مهارات
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياسين البعدي  و،الدراسة

والتتبعي لمجموعة الدراسة، على مقياس جودة الحياة وهو ما يشير إلى تحقق الفرض 
  . األول

 (Shogren, K. A., et al ,2013كما هدفت دراسة شورجن وبروسارد            
 وقام ،الذاتي االستقالل  تصورات الطالب ذوي اإلعاقات الذهنية لمفهوماستكشاف إلى) 

من الطالب ذوي اإلعاقات الفكرية ) ١٧(الباحثان في هذه الدراسة بعقد مقابالت مع 
تم تصنيف و. الذاتي و تأثيرها في حياتهم  االستقالل وذلك لتوسيع مدراكاتهم بمهارات

الذاتي و  االستقالل  معني:مقابالت في ثالث فئات و هيالمعلومات الواردة من هذه ال
 و وصف المشاركون. الذاتي و اآلمال و األحالم المستقبلية االستقالل التعلم عن
 السعي نحو إلىضبط الذات باإلضافة  واالختيارالذاتي علي انه القدرة علي االستقالل 

  دعم التعبير عنأهميةاركون و ناقش المش. تحقيق األهداف و المشاركة الفعالة في ذلك
و . الذاتي  االستقالل الذاتي و تحديد الخصائص البيئية التي تعزز و توطداالستقالل 

 تعزيز مهارات تطور أهميةالذاتي علي  االستقالل بصفة عامة أكدت تصوراتهم لمفهوم
في  الذاتي و تغيير بعض النظم المجتمعية باالستقالل المرتبطة االتجاهاتالشخصية و

قامت الدراسة بمناقشة النتائج و و. الذاتي لدي الطالب االستقالل سبيل تعزيز فرص
 .تقديم التوصيات الالزمة لألبحاث المستقبلية

 إلى بيان ) (Hughes, C.,et al.2013  وآخرونوهدفت دراسة هوجرس            
في المعايشة  أولي لدور مشاركة ذوي اإلعاقة استقصاء( الذاتي للطالب االستقالل 

 وأوضحت الدراسة أن قليل ما نعرفه ،) في فصول الطالب األسوياءإدماجهم -الكاملة 
 من األسوياء و تأثير ذلك علي أقرانهمحول أهمية مشاركة الطالب ذوي اإلعاقة مع 

 و في هذه الدراسة قام الباحثون بفحص العالقة بين ،استقالل الذات لدي هؤالء الطالب
 األسوياء في المدرسة و األنشطة المجتمعية  أقرانهمذوي اإلعاقة مع مشاركة الطالب 

و تكونت . أخرىالذاتي من ناحية  االستقالل من ناحية وتطبيق استراتيجيات و مهارات
 طالبا من ذوي اإلعاقات الذهنية الخطيرة ممن هم بالمدارس ٤٧عينة هذا البحث من 
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 ممن لم يقوموا بتأدية الخدمة أخرى ثانوية  من األسوياء من مدرسةأقرانهمالثانوية مع 
 النتائج أشارت اشتركوا سويا في تقديم بعض الخدمات لألحياء شديدة الفقر و ةالمجتمعي

 من األسوياء في همأقران مشاركة الطالب ذوي اإلعاقات الذهنية الخطيرة مع أن إلى
 فعال علي ارتفاع  في القيام باألنشطة المجتمعية كان له تأثيرأيضاداخل الفصول و
الذاتي لدي الطالب ذوي اإلعاقة و استطاع الطالب  االستقالل معدالت مهارات

الذاتي التسعة المستهدف القيام بها و قام  االستقالل المشاركون القيام بستة من مهارات
  .الباحثون بمناقشة النتائج و التوصيات

إلى بيان ) ,.et al, 2013) Shogren, K. A وآخرونوهدفت دراسة شوجين 
  ، ونتائج ما بعد الدراسة لدي الطالب ذوي اإلعاقات الذهنيةالذاتي االستقالل العالقة بين

 طالبا من ذوي اإلعاقة ٧٧٩وقدمت هذه الدراسة نتائج التحليل التتبعي لعينة تكونت من 
الذهنية تم تقسيمهم في مجموعتين ضابطة و عشوائية و كان الهدف من ذلك هو اختبار 

الذاتي لدي طالب المدارس الثانوية و فحص العالقة بين  االستقالل دي فاعلية تدخالتم
الذاتي لدي الطالب ذوي اإلعاقات الذهنية في المرحلة الثانوية و النتائج  االستقالل حالة

 وأشارت النتائج الي ان ،المرجوة من هؤالء الطالب بعد انتهاء المرحلة الثاوية بعامين
 وجود الطالب بالمدرسة الثانوية حققت نتائج اكثر ايجابية أثناءالذاتي ل  االستقالحالة

فيما يتعلق بإنجاز بعض المهام و األنشطة المجتمعية وأن برامج التدخل الخاصة 
 الذاتي في المرحلة الثانوية جعلته اكثر ثباتاً واستقرارا لدي الطالب بمرور باالستقالل

الذاتي ونتائجها علي  االستقالل قة المعقدة بين تدخالت وقام البحث بمناقشة العال،الوقت
  . الطالب فيما بعد

إلى ) ,.et al ,2014 ) Seong, Yوآخرونكما هدفت دراسة سوينج          
الذاتي و  االستقالل علي) الذاتي( تأثيرات البرنامج التعليمي الفردي الموجه نحو الذات 

 ١٩٩٠ وأكدت الدراسة أنه في عام،إلعاقة الي مرحلة المراهقة لدي ذوي ااالنتقال
صدرت بعض المواد اإلضافية علي القانون األمريكي الخاص بتعليم ذوي اإلعاقة و التي 

 و التركيز علي دعم االنتقالياحتوت علي مطالبات بمشاركة الطالب نفسه في التخطيط 
ذاتي لدي الطالب ال االستقالل جميع السبل الالزمة لتعزيز هذه المشاركة و ذلك لتأكيد
 وهذه الدراسة ، لديهماالنتقاليةذوي اإلعاقة من اجل تحقيق نتائج ايجابية في المرحلة 

استخدمت تصميم التجربة العشوائية للمجموعة الضابطة لدراسة اثر استخدام برنامجا 
واحدا  علي نطاق واسع لتحفيز الطالب علي المشاركة و تأثير البرنامج التعليمي 

 إلى مرحلة االنتقالالذاتي و  االستقالل علي) الذاتي( موجه نحو الذات الفردي ال
المراهقة لدي الطالب ذوي اإلعاقة و طبقت الدراسة تصميم القياسات المتكررة 

)MANCOVA (أشارتوعة التدخل و المجموعة الضابطة ولقياس الفوارق بين مجم 
الذاتي لدي  االستقالل مستويات مدي فاعلية استخدام البرنامج علي تحسين ىالنتائج ال

  . االنتقاليةالطالب ذوي اإلعاقة و زيادة معرفتهم بمتطلبات تلك المرحلة العمرية 
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  : التعليق على الدراسات السابقة
  :ق للدراسات السابقة يتضح األتيمن خالل العرض الساب           

ذاتي متاحة سواء كان ذلك ال االستقالل أن فرص انخراط الطالب في القيام بسلوكيات-١
  . المدرسة أوفي البيت 

                                        )et al,2009  Carter, E. W.,(   
ديد الخصائص البيئيـة التـي تعـزز    الذاتي و تح االستقالل    دعم التعبير عن   أهمية -٢

 االتجاهـات  تعزيز مهارات تطـور الشخـصية و       وأهمية،  الذاتي االستقالل   توطدو
 المجتمعية في سبيل تعزيز فـرص     الذاتي و تغيير بعض النظم     باالستقاللالمرتبطة  
 Shogren, K. A., et al   (.اتي لدي الطالب المعـاقين فكريـاً   الذاالستقالل 

,2013(  
 االستقالل القيام باألنشطة المجتمعية له تأثير فعال علي ارتفاع معدالت مهارات-٣

  )(Hughes, C.,et al.2013 .ة  الفكرية الذاتي لدي الطالب ذوي اإلعاق
الذاتي تساعد على  إنجاز بعـض المهـام و األنـشطة             االستقالل   أن تنمية مهارات  -٤

 الذاتي في المرحلة الثانوية للمعـاقين       باالستقاللالمجتمعية وأن برامج التدخل الخاصة      
  . اكثر ثباتاً واستقرارا تجعلهفكرياً 

et al, 2013) Shogren, K. A.,(  
الذاتي لدي  االستقالل مدي فاعلية استخدام البرنامج علي تحسين مستويات -٤

وزيادة معرفتهم بمتطلبات تلك المرحلة العمرية  الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية
  .االنتقالية

                            et al ,2014 ) Seong, Y.,( ، )٢٠٠٩ ،قنديل(  
   :فروض الدراسة

اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة، يمكن صياغة فروض        من خالل              
   :الدراسة كالتالي
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 توجد فروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية على مقياس مهارات -١
 الذاتي وأبعاده في القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي؟االستقالل 

 ودرجات المجموعة توجد فروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية -٢
الذاتي وأبعاده في القياس البعدي لصالح  االستقالل الضابطة على مقياس مهارات

 المجموعة التجريبية ؟
 توجد فروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية علي مقياس مهارات -٣

 الذاتي وأبعاده في القياسين البعدي والتتبعي لصالح القياس التتبعي ؟االستقالل 
  : الدراسة الميدانيةراءاتإج

  :حدود الدراسة  - أ
 :اسة الحالية بالمحددات التاليةتحددت الدر            

  -:عينة الدراسة )١(
معاق فكرياً باإلعاقة الفكرية البسيطة والتي ) ١٢(أجريت الدراسة الحالية على عدد     

ية للذكاء درجة ذكاء على مقياس ستانفورد بين) ٧٠-٥٠(تتراوح نسبة الذكاء ما بين 
بالفصول  والملتحقين ،عام ) ١٦ -13( ما بين الزمني والعمر ،الصورة الرابعة(

حيث تم تقسيمهم إلى  . بجدة)  عمر بن عبد العزيز الثانوية( بمدرسة الملحقة 
  :مجموعتين

من المراهقين المعاقين فكرياً وطبق على ) ٦(تتكون من :  المجموعة التجريبية-
  ). إعداد الباحث. ( مج التدريبيهذه المجموعة البرنا

من المراهقين المعاقين فكرياً تم تطبيق  ) ٦(تتكون من : المجموعة الضابطة -
الذاتي عليهم  وكانوا يدرسون في المدرسة بشكل طبيعي  االستقالل مقياس

  .بدون أي برامج تدريبية خاصة بهم 
  :تجانس عينتي الدراسة

 ويتني –اختبار مان ة قام الباحث باستخدام  تجانس عينة الدراسإلجراء           
Whiteny – Mann وقيمة (Z) في ) التجريبية والضابطة( للتجانس بين المجموعتين

لك كما هو ، وذالذاتي االستقالل   مهارات،درجة الذكاء،كل من العمر الزمني للطفل
  :موضح بالجدول التالي
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   )١(  جدول 

 للتجانس بين المجموعتين (Z) وقيمة Whiteny – Mann ويتني –اختبار مان 
  ،العمر الزمني للطفل،درجة الذكاءفي كل من ) التجريبية والضابطة(

  الذاتي االستقالل   مهارات
  المجموعة
   التجريبية

  )٦=ن (

  المجموعة
   الضابطة

  )٦=ن (

                قيمة
  المجموعة

  
متوسط      المتغير

  الرتب
  مجموع

  ب الرت
متوسط 
  الرتب

مجمو
ع 
  الرتب

U  W  Z  

  الداللة

 ٠,٥٢٢  ٠,٦٤١  ٣٥,٠  ١٤,٠  ٤٣,٠  ٧,١٧  ٣٥,٠  ٥,٨٣  العمر الزمني الطفل
 

  ٦,٨٣  درجة الذكاء
  

٠,٧٤٤  ٠,٣٢٦  ٣٧,٠  ١٦,٠  ٣٧,٠  ٦,١٧  ٤١,٠  

  ٠,٤١٢  ٠,٨٢١  ٣٤,٠  ١٣,٠  ٣٤,٠  ٥,٦٧  ٤٤,٠  ٧,٣٣  الذاتي االستقالل درجة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية " ضح أنه وبالنظر في الجدول السابق يت           
في كل من العمر الزمني ) التجريبية والضابطة(قبل تطبيق البرنامج بين المجموعتين 

الذاتي، مما يدل على التجانس بين المجموعتين  االستقالل   مهارات، درجة الذكاء،للطفل
لى أن أي فروق تظهر ، ومما يدل أيضا ع)فرض التجانس ( في المتغيرات المشار إليها 
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 يمكن إرجاعها ،الذاتي االستقالل في تحسين) التجريبية والضابطة ( بين المجموعتين 
  . الذي قدم للمجموعة التجريبيةالتدريبيإلى البرنامج 

   :الحدود المكانية )٢(
الذاتي للمراهقين  االستقالل  الذات في تنمية مهاراتإدارةتم تطبيق برنامج التدريب على 

عمر ( ن عقلياً على مجموعة من المراهقين المعاقين فكرياً المقيدين بمدرسة المعاقي
  .بجدة بالمملكة العربية السعودية )  بن عبد العزيز الثانوية

  
  

  :الحدود الزمانية )٣(
في الفصل الدراسي الثاني للعام أسبوعاً ) ١٤(تم تطبيق الجلسات في خالل              

 وبعد مرور شهرين من ،واقع جلستين في األسبوعوذلك ب ، م٢٠١٤/٢٠١٥الدراسي 
توقف البرنامج التدريبي تم إجراء قياس تتبعي حتى يتعرف علي تأثير البرنامج 

  .واستمراريته علي العينة التجريبية 
 :منهج الدراسة )٤(

عينة من  لتدريبحيث أن الدراسة الحالية قائمة على إجراء برنامج            
الباحث فقد استخدم  ،الذاتي االستقالل كرياً على تنمية مهاراتالمراهقين المعاقين ف

) تجريبية وضابطة(المنهج التجريبي حيث قام بتقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين 
.  قبل تطبيق البرنامج الذاتي االستقالل متجانسين فى العمر الزمني ونسبة الذكاء ودرجة

طفال المجموعة الضابطة فى جلسات ، دون أ يشارك أطفال المجموعة التجريبيةحيث
  .البرنامج التدريبي

 :اإلحصائیةاألسالیب  )٥(

 وذلك إلجراء ،(SPSS)قام الباحث بتحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي 
  -:األساليب اإلحصائية المناسبة لمنهج وعينة الدراسة والتي تمثلت في

 األساليب اإلحصائية الالبارامترية  -
 صائية البارامترية األساليب اإلح -
  T test" ت"قيمة  -
  المتوسط واالنحراف المعياري -
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 :أدوات الدراسة )٦(
  ١٩٩٨ ،تقنين لويس مليكة)  الرابعة الصورة( مقياس ستانفورد بينية للذكاء  -١
إعداد . ( لمعاقين عقلياً الذاتي لدي المراهقين ا االستقالل مقياس مهارات -٢

 )الباحث
الذاتي لدى عينة من المراهقين  االستقالل برنامج تدريبي في تنمية مهارات -٣

 .المعاقين فكرياً المدمجين في المدارس العادية
  
  
  

  :وفيما يلي بيان مفصل ألدوات الدراسة
   )١٩٩٨ ،لويس مليكة(تقنين )  الرابعة الصورة( مقياس ستانفورد بينية للذكاء  -١

قياس السيكولوجي وذلك   بينته للذكاء موقعاً بارزاً فى حركة ال       –يحتل مقياس ستانفورد    
 أصبح معه المقياس محك صدق للمقاييس األخرى للقدرة المعرفية العامة       الذيإلى الحد   

  . وفيما يلي وصف مختصر للمقياس،وأداة رئيسية فى الممارسة الكلينيكية
   :وصف الصورة الرابعة للمقياس-أ

 هـي  ،درة المعرفيـة أربعة مجاالت لقياس الق" ثورنديك وهاجن وساتلر  "حدد             
 والذاكرة قصيرة المدى    البصري ، االستدالل المجرد  ، االستدالل الكمي  ،االستدالل اللفظي 

ولكنهم قرروا أيضا ضرورة الحصول على درجة مركبة أو كلية تمثل العامل العـام أو               
   :هيالقدرة االستداللية العامة وتتكون القدرة المعرفية من ثالث مستويات 

  ). ىالمستوى األعل(ستدالل العام فى  عامل اال:المستوى األول
 القـدرات   ، القـدرات المتبلـرة    :هي يتكون من ثالثة عوامل عرضية       :المستوى الثاني 

  . الذاكرة قصيرة المدى،السائلة التحليلية
 ، االسـتدالل اللفظـي    :هـي  يتكون من ثالثة مجاالت أكثر تخصـصاً         :المستوى الثالث 

  .البصري/  المجرد  االستدالل،االستدالل الكمي
  :  اختباراً على النحو التالي١٥ويندرج تحت هذه المجاالت 

  . العالقات اللفظية، السخافات، الفهم، المفردات: يتضمن اختبارات:االستدالل اللفظي-١
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 المصفوفات  ، النسخ ، تحليل النمط  : ويتضمن اختبارات  :البصري/ االستدالل المجرد   -٢
  .ثني وقطع الورق

  .  بناء المعادلة، سالسل األعداد، الكمي: ويتضمن اختبارات:ل الكمياالستدال-٣
 إعـادة   ، تذكر الجمـل   ،تذكر نمط الخرز  :  وتتضمن اختبارات  :الذاكرة قصيرة المدى  -٤

  ) ١١ ،١٠ أ – ١٩٩٨ ،لويس مليكة   (. تذكر األشياء،األرقام
) الـصورة الرابعـة  (ء للذكا"  بينيه   –ستانفورد  " ولذا فقد تم اختيار مقياس                 

حيث أنه يعد من أفضل المقاييس المستخدمة فى تحديـد نـسبة الـذكاء فـى جميـع                  
 وأنه هو المقرر قانوناً استخدامه لتحديد ما إذا كان الطفل يلتحـق             ،المستويات العمرية 

  .ويعتمد عليه فى العيادات والمراكز النفسية المتخصصة. بمدرسة التربية الفكرية أم ال
إعـداد  (الذاتي للمراهقين المعـاقين عقليـاً        االستقالل   هاراتمقياس م  -٢

  ) الباحث
إلعداد هذا المقياس في صورته األولية قام الباحث مراجعة اإلطار النظري والدراسات 
السابقة باالستقالل الذاتي واإلفادة منها فى بناء المقياس وتحديد أبعاده وتحديد 

م المقاييس واالختبارات الخاصة باالستقالل الذاتي  واإلطالع على أه،التعريفات اإلجرائية
  والتى تضمنت أبعاداً أو عبارات تسهم فى بناء المقاييس ومن أهمها

  . ومقياس آرك لالستقالل الذاتي
  (Wehmeyer, M. L., Kelchner, K., & Richards, S.1995) 

  ). ٢٠٠٢ ،شاش(ومقياس المهارات االجتماعية للمعاقين عقلياً إعداد 
  ) .٢٠٠٩ ،قنديل(الذاتي للمعاقين عقلياً إعداد  االستقالل ومقياس
   وآخرونالذاتي للمعاقين عقلياً من إعداد فيردوج  االستقالل ومقياس

Verdugo, M. A., Vicente, E., Fern ndez-Pulido, R., G mez-
Vela, M., Wehmeyer, M. L., & Guillén, V. M. (2015).   

باحث بإجراء دراسة استطالعية فى شكل سؤال مفتوح، لإلفادة منها          ثم قام ال            
الذاتي وذلك على عدد مـن المعلمـين وأوليـاء األمـور             االستقالل   فى تحديد مهارات  

  . واألخصائيين النفسيين ببعض الفصول الملحقة للمعاقين عقلياً بجدة
 على تلك المقـاييس     وفى ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة، واإلطالع                

السابقة، ونتائج الدراسة االستطالعية، قام الباحث بتحديـد أبعـاد وصـياغة مواقـف              
  . المقياس في صورته األولية حيث تم تحديد األبعاد التالية للمقياس 
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  )عشرة مواقف(  ويتكون من  االستقالل :البعد األول
  )فعشرة مواق(  التنظيم الذاتي  ويتكون من :البعد الثاني
  )عشرة مواقف(  التمكين ويتكون من :البعد الثالث
  )عشرة مواقف(  الذاتي  ويتكون من اإلدراك :البعد الرابع

  :ثم قام الباحث بحساب صدق وثبات المقياس بعدة طرق لكل من الصدق والثبات كالتالي
  
   

   :حساب صدق المقياس ) ١(
   :صدق المحكمين-١

ى مجموعة من السادة أعضاء هيئة التدريس       قام الباحث بعرض المقياس عل               
في مجال التربية الخاصة، وذلك للحكم على المقياس من حيث تحديد مدى انتمـاء كـل    

 والى المقياس ككل طبقاً للتعريف اإلجرائي لكل بعـد،          إليهموقف إلى البعد الذي ينتمي      
 واقتـراح   وتحديد مدى وضوح صياغة العبارات الدالة على استجابة الطالب للموقـف،          

  :التعديالت الالزمة، ويعرض الباحث لنتائج التحكيم فى الجدول التالي
   )٢( جدول 

  الذاتي للمعاقين فكرياً االستقالل  ومواقف مقياسأبعادنسب اتفاق المحكمين على 
  البعد الرابع  البعد الثالث  البعد الثاني  األولالبعد 

  نسبة  الموقف
   االتفاق

  نسبة   الموقف
  االتفاق

  نسبة  موقفال
   االتفاق

نسبة   الموقف
  االتفاق

٩٠  ١  %٧٥  ١  %٨٥  ١  %٩٠  ١%  
٧٥  ٢  %٨٥  ٢  %٨٠  ٢  %٨٥  ٢%  
٩٠  ٣  %٩٠  ٣  %٩٠  ٣  %٩٠  ٣%  
٨٥  ٤  %٨٥  ٤  %٩٠  ٤  %٩٠  ٤%  
٩٠  ٥  %٩٠  ٥  %٩٠  ٥  %٨٥  ٥%  
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٧٠  ٦  %٧٥  ٦  %٨٥  ٦  %٧٥  ٦%  
٩٠  ٧  %٩٠  ٧  %٩٠  ٧  %٨٥  ٧%  
٨٠  ٨  %٧٥  ٨  %٧٥  ٨  %٩٠  ٨%  
٨٥  ٩  %٩٠  ٩  %٨٥  ٩  %٩٠  ٩%  
٦٠  ١٠  %٨٥  ١٠  %٩٠  ١٠  %٩٠  ١٠%  

 اتفـاق  لم تـصل نـسبة   التيومن خالل الجدول السابق تم استبعاد المواقف                  
 كما قام الباحث بإجراء التعـديالت الالزمـة فـى    ،فأقل%) 80   (المحكمين عليها إلى

 اسـتبدال ب بناءاً على آراء السادة المحكمـين        ،صياغة بعض فقرات االستجابة للموقف    
بعض الكلمات بكلمات أخرى مناسبة للموقف وتوضح الموقف بـصورة أكبـر ألفـراد              

 بـاإلجراءات ثم قام الباحث بإجراء تقنيين للمقياس وذلك من خـالل القيـام             . الدراسة
   -:التالية

   :حساب ثبات المقياس) ب(
وذلـك مـن    قام الباحث بحساب ثبات المقياس باستخدام طريقة ألفا كرونباخ                    

الـذاتي، وذلـك باسـتخدام معادلـة         االستقالل    لمقياس مهارات  خالل حساب معامل    
 وهي ما تدل على أن المقياس يتمتع بدرجة         ٠,٨١ هي   كرونباخ وكانت قيمة معامل     

  . كبيرة من الثبات
  :المقياس في صورته النهائية

لمراهقين المعاقين فكرياً   الذاتي لدى ا   االستقالل   بعد عمل التقنين الالزم لمقياس مهارات     
  -:يتضح المقياس في صورته النهائية والتي تتكون من أربعة أبعاد تتمثل في

مواقف حيث يتضمن الموقف األول  ) ٩(  ويتكون من    االستقالل   مهارات:  األول البعد  
فقـرة  ) ١( بهـا    ،فقـرة ) ٢(على عدد   )إذا طلب مني المعلم واجبات منزلية       (

 ،اآلخرينفقرة سلبية تمثل االعتماد على      ) ١( و ،االستقالل ايجابية تمثل سلوك  
 بهـا   ،فقرات) ٤(عدد  )عند الذهاب للمدرسة صباحاً   (ويتضمن الموقف الثاني    

فقرة سلبية تمثـل االعتمـاد      ) ١( و ، االستقالل فقرات ايجابية تمثل سلوك   ) ٣(
) عند جلوسي في المنزل مع أخـوتي      ( الموقف الثالث    ويتضمن ،اآلخرينعلى  

فقـرة  ) ١( و ، االسـتقالل  فقرة ايجابية تمثل سلوك   ) ٢( بها   ،فقرات) ٣(دد  ع
أثناء تواجـدى   (  ويتضمن الموقف الرابع     ،اآلخرينسلبية تمثل االعتماد على     

 فقرات ايجابية تمثل سـلوك ) ٤( بها ،فقرات) ٥(عدد )بالمدرسة مع أصدقائي   
 ويتضمن الموقـف    ،اآلخرينفقرة سلبية تمثل االعتماد على      ) ١( و ،االستقالل
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) ١( بها   ،فقرات) ٢(عدد  ) إذا تعرضت لموقف ما أصابني وألمني       ( الخامس  
فقرة سلبية تمثل االعتمـاد علـى   ) ١( و ، االستقالل فقرات ايجابية تمثل سلوك   

) ٢(عـدد   ) عندما اريد شراء شيء مـا     ( ويتضمن الموقف السادس     ،اآلخرين
فقرة سلبية تمثل   ) ١( و ،ستقالل اال فقرات ايجابية تمثل سلوك   ) ١( بها   ،فقرات

 ) األسـبوع في عطلة نهاية  ( ويتضمن الموقف السابع     ،اآلخريناالعتماد على   
فقـرة  ) ١( و، االسـتقالل فقرات ايجابية تمثل سلوك) ١( بها   ،فقرات) ٢(عدد  

فـي حـصص    (  ويتضمن الموقف الثامن     ،اآلخرينسلبية تمثل االعتماد على     
 فقرات ايجابيـة تمثـل سـلوك      ) ١( بها   ،راتفق) ٢(عدد  ) النشاط بالمدرسة   

 ويتضمن الموقـف    ،اآلخرينفقرة سلبية تمثل االعتماد على      ) ١( و ،االستقالل
فقرات ايجابية  ) ١( بها   ،فقرات) ٢(عدد   ) أصدقائي الجلوس مع    أثناء(التاسع  

   .اآلخرينفقرة سلبية تمثل االعتماد على ) ١( و، االستقاللتمثل سلوك
مواقف حيث يتضمن الموقف    ) ٩(هارات التنظيم الذاتي ويتكون من عدد       م: البعد الثاني 

فقرة ايجابيـة تمثـل   ) ١( بها ،فقرة) ٢(عدد ) عند قيامي بأداء مهمة    (األول  
 في تنظـيم    اآلخرينفقرة سلبية تمثل االعتماد على      ) ١( و ،سلوك تنظيم الذات  

 ،فقرة) ٢(عدد  ) اذا طلب مني المعلم عمل شيء     (  يتضمن الموقف الثاني   ،ذاته
فقرة سلبية تمثل االعتماد ) ١( و،فقرة ايجابية تمثل سلوك تنظيم الذات) ١(بها 

 أمرين خيرت بين    إذا(   ويتضمن الموقف الثالث   ، في تنظيم ذاته   اآلخرينعلى  
 ،فقرة ايجابية تمثل سلوك تنظيم الذات ) ١( بها   ،فقرة) ٢(عدد  ) بأحدهماللقيام  

 يتضمن الموقف   ، في تنظيم ذاته   اآلخرينتماد على   فقرة سلبية تمثل االع   ) ١(و
فقرة ايجابية تمثل   ) ١( بها   ،فقرة) ٢(عدد  )  شيء أيعند قيامي بعمل    (الرابع  

 في تنظـيم    اآلخرينفقرة سلبية تمثل االعتماد على      ) ١( و ،سلوك تنظيم الذات  
) ٢(عـدد   )  طلب مني عمل شيء ما فإني      إذا(  يتضمن الموقف الخامس   ،ذاته
فقرة سلبية تمثـل  ) ١( و،فقرة ايجابية تمثل سلوك تنظيم الذات  ) ١(ها   ب ،فقرة

في نهايـة   ( ويتضمن الموقف السادس     ، في تنظيم ذاته   اآلخريناالعتماد على   
فقرة ايجابية تمثـل سـلوك تنظـيم    ) ١( بها ،فقرة) ٢(عدد  )الفصل الدراسي   

 يتـضمن  ،اته في تنظيم ذاآلخرينفقرة سلبية تمثل االعتماد على   ) ١( و ،الذات
 بها  ،فقرة) ٢(عدد  )  من قبل    اعرفهعند ذهابي لمكان ما لم      ( الموقف السابع   

فقرة سلبية تمثل االعتمـاد     ) ١( و ،فقرة ايجابية تمثل سلوك تنظيم الذات     ) ١(
بعد قيـامي بالعمـل     (  ويتضمن الموقف الثامن     ، في تنظيم ذاته   اآلخرينعلى  

فقـرة  ) ١( و ،فقرة ايجابية تمثل سلوك تنظيم الذات     ) ١( بها   ،فقرة) ٢(عدد  )
(  ويتضمن الموقف التاسع     ، في تنظيم ذاته   اآلخرينسلبية تمثل االعتماد على     

فقـرة  ) ١( بهـا    ،فقـرة ) ٢(عدد  )عندما أريد ان احصل علي تقديرات جيدة        
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 خريناآلفقرة سلبية تمثل االعتماد على ) ١( و،ايجابية تمثل سلوك تنظيم الذات
  .في تنظيم ذاته 

 حيث يتضمن الموقف األول  ،مواقف) ٧( مهارات التمكين ويتكون من عدد       :البعد الثالث 
) ١( بهـا    ،فقرة) ٢(على عدد   ) عندما تطرأ لدى فكرة مختلفة عن أصدقائي        (

فقرة سلبية  ) ١( و ، في استقالله الذاتي   نفسه من   تمكينهفقرة ايجابية تدل على     
 ويتـضمن الموقـف     ،اآلخرين على   واعتماده نفسه من   تمكينهتدل على عدم    

فقرة ايجابية  ) ١( بها   ،فقرة) ٢(على عدد    ) اآلخرين أذاني إذا(  الثاني            
فقرة سلبية تدل على عدم ) ١( و، في استقالله الذاتينفسه من تمكينهتدل على 

 ردتأ إذا(   ويتضمن الموقف الثالث   ،اآلخرين على   واعتماده نفسه من   تمكينه
 من  تمكينهفقرة ايجابية تدل على     ) ١( بها   ،فقرة) ٢(على عدد   )القيام بعمل ما  

 نفـسه  من   تمكينهفقرة سلبية تدل على عدم      ) ١( و ،نفسة في استقالله الذاتي   
 عمل أصدقائياذا طلب منى (  ويتضمن الموقف الرابع ،اآلخرين على واعتماده

 فـي   نفـسه  من   تمكينه على   فقرة ايجابية تدل  ) ١( بها   ،فقرة) ٢(على عدد   )
 واعتمـاده  نفسه من   تمكينهفقرة سلبية تدل على عدم      ) ١( و ،استقالله الذاتي 

) ٢(على عـدد  )  عمل ما  أردت إذا( ويتضمن الموقف الخامس     ،اآلخرينعلى  
 ، في اسـتقالله الـذاتي  نفسه من تمكينهفقرة ايجابية تدل على ) ١( بها  ،فقرة

 ،اآلخـرين  علـى    واعتماده نفسه من   مكينهتفقرة سلبية تدل على عدم      ) ١(و
) ١( بها   ،فقرة) ٢(على عدد   ) فشلت في عمل     إذا( ويتضمن الموقف السادس    

فقرة سلبية  ) ١( و ، في استقالله الذاتي   نفسه من   تمكينهفقرة ايجابية تدل على     
 ويتـضمن الموقـف     ،اآلخرين على   واعتماده نفسه من   تمكينهتدل على عدم    

فقرة ايجابية تدل ) ١( بها ،فقرة) ٢(على عدد )ين عملين  خيرت ب  إذا( السابع  
فقرة سلبية تدل علـى عـدم   ) ١( و، في استقالله الذاتي  نفسه من   تمكينهعلى  

   .اآلخرين على واعتماده نفسه من تمكينه
 حيث يتضمن الموقف ،مواقف) ٦( الذاتي ويتكون من عدد اإلدراك مهارات :البعد الرابع

فقرة ايجابية  ) ١( بها   ،فقرة) ٢(على عدد   )في المدرسة    تواجديأثناء  ( األول
 اإلدراكفقرة سلبية تدل على عدم ) ١( و، الذاتياإلدراكتدل على ارتفاع مهارة 

 ويتضمن الموقف الثـاني     ،الذاتي االستقالل   الذاتي للقدرات في القيام بمهارات    
يـة تـدل   فقرة ايجاب) ١( بها ،فقرة) ٢(على عدد ) عندما أكون مع أصحابي    (

 اإلدراكفقرة سلبية تدل علـى عـدم    ) ١( و ، الذاتي اإلدراكعلى ارتفاع مهارة    
(  ويتضمن الموقف الثالث  ،الذاتي االستقالل الذاتي للقدرات في القيام بمهارات

فقـرة  ) ١( بهـا   ،فقـرة ) ٢(على عدد   )أثناء قيامي بأداء مهمة داخل الفصل       
فقرة سلبية تدل على عدم ) ١( و،ذاتي الاإلدراكايجابية تدل على ارتفاع مهارة 

 ويتضمن الموقف   ،الذاتي االستقالل    الذاتي للقدرات في القيام بمهارات     اإلدراك
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فقرة ) ١( بها   ،فقرة) ٢(على عدد   )  طلب من المعلم القيام بشيء       إذا( الرابع  
فقرة سلبية تدل على عدم ) ١( و، الذاتياإلدراكايجابية تدل على ارتفاع مهارة 

 ويتضمن الموقف   ،الذاتي االستقالل    الذاتي للقدرات في القيام بمهارات     راكاإلد
فقـرة  ) ١( بهـا    ،فقرة) ٢(على عدد   )  مع أسرتي    تواجديأثناء  (  الخامس  

فقرة سلبية تدل على عدم ) ١( و، الذاتياإلدراكايجابية تدل على ارتفاع مهارة 
 ويتضمن الموقف   ،الذاتيل   االستقال  الذاتي للقدرات في القيام بمهارات     اإلدراك

فقـرة  ) ١( بها ،فقرة) ٢(على عدد  ) إذا تعرضت لمشكلة ما فأنني      ( السادس  
فقرة سلبية تدل على عدم ) ١( و، الذاتياإلدراكايجابية تدل على ارتفاع مهارة 

  .الذاتي  االستقالل  الذاتي للقدرات في القيام بمهاراتاإلدراك
) ٣٦( بها عدد ،فقرة) ٦٧(  على عدد األربعة أبعادة  المقياس في  يشتملوبهذا           

 ويحصل المفحوص على درجة واحدة في حال استجابته على  كل فقـرة              ،فقرة ايجابية 
 ويحصل المفحوص على  صفر في حال استجابته على          ،فقرة سلبية ) ٣١( وعدد   ،منها

لدرجة دل ذلك كلما زادت ا) ٣٦-صفر (  وتتراوح درجات المقياس من  . الفقرة السلبية   
 وكلما انخفضت الدرجة دل ذلك على انخفـاض         ،الذاتي للمفحوص  االستقالل   على زيادة 

  .الدرجة للمفحوص 
الذاتي لدى عينة من المراهقين  االستقالل برنامج تدريبي في تنمية مهارات -٣

 المعاقين فكرياً المدمجين في المدارس العادية
   :أهداف البرنامج

 االستقالل إلى التدريب على إدارة الذات في تنمية بعض مهاراتيسعي البرنامج الحالي 
 ويمكن تقسيم اهداف البرنامج إلى ،الذاتي لدى عينة من المراهقين المعاقين عقليا

   -:أهداف عامة وأهداف إجرائية كما يلي
  :األهداف العامة
مراهقين الذاتي لدى عينة من ال االستقالل  إلى تنمية مهاراتالحالييهدف البرنامج 

  .المعاقين فكرياً المدمجين في المدارس العادية 
  -:األهداف اإلجرائية

   -:الذاتي من خالل االستقالل تنمية مهارات
  .التدريب على إعداد واجبات المدرسة المنزلية بنفسه -
 .التدريب على االعتناء بمالبسة واختيارها  -
 .التدريب على االهتمام بنظافته وزينته الشخصية  -
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  .ريب على أختار المالبس و األغراض التي يستخدمها يومياًالتد -
  . المنزلية بمفردةاألعمالالتدريب على القيام ببعض  -
 .التدريب على الحفاظ على األغراض المدرسية الشخصية  -
التدريب على القيام ببعض األنشطة المدرسية و أنشطة وقت الفراغ التي تناسب  -

  .اهتماماته
 .تزيين حجرته الخاصةالتدريب على كيفية  -
  .التدريب على كيفية أداء األنشطة التي تناسب اهتماماته في وقت الفراغ -
 . وتألمهالتدريب على كيفية التصرف في المواقف التي تصيبه  -
التدريب على التعامل مع البائع فى عملية الشراء من السوبر ماركت عندما يريد  -

 .شراء شيء 
التي يحب القيام بها في عطلة نهاية األسبوع مع التدريب على التخطيط لألنشطة  -

  .أخوته
 .التدريب على طلب مشاركة زمالئه في حصص النشاط بالمدرسة  -
 . لمهارة معينة أدائه عن نفسهالتدريب على تقييم  -
 . أدائها للمهارة التي يستطيع تيارهاخالتدريب على  -
 . المهمة أداء في هالتدريب على التفكير بمدى اتقان -
 . المهمة أداءدريب على االجتهاد واالتقان في الت -
 . أصدقائهعلى كيفية عرض فكرة على التدريب  -
  . قاموا بإيذاء مشاعرهإذا لزمالئهالتدريب عن التعبير عن مشاعر الغضب  -
  .التدريب على القدرة باتخاذ القرارات بنفسه -
ل شيء ال يريد  منه عماطلبو إذا ألصحابه االعتراض وعدم االستجابة التدريب على -

 .القيام به 
 . مهارة معينة واتقانها جيدا أداء باستطاعته في اآلخرينالتدريب على تعريف  -
 . المهارة والمحاولة مرات متعددة أداءالتدريب على عدم االستسالم للفشل في  -
 .التدريب على اختيار المهارة التي تناسب قدراته  -
 .م الخوف من الفشل  المهام وعدأداءالتدريب على المحاولة في  -
 . مشاعر الحب والصداقة اآلخرينالتدريب على تبادل  -
 . مهام معينة أداء في بنفسهالتدريب على زيادة ثقته  -
  .التدريب على تقبل قيود المدرسة وتعليماتها وااللتزام بها -
 . مشاعر الحب األسرةالتدريب على تبادل  -
   .األسرةداخل  علية المفروضةالتدريب على التعايش مع القيود  -

  -:الفنيات المستخدمة في البرنامج
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التعزيز والتشكيل، (  الذاتي والتي تتمثل في االستقالل فنياتاستخدم الباحث في البرنامج 
 – Video – Selfنمذجة الذات بالفيديو (ولعب الدور، والمناقشة والحوار، والنمذجة 

Modeling  (والعصف الذهني(  
  -:م عليها البرنامجاألسس التربوية التي يقو

  .مراعاة الفروق بين الطالب  -
   . المقدمة للطالباألنشطةمراعاة تدرج  -
  .تزويد الطالب بالتغذية الراجعة المجسمة والمحسوسة  -
  . المقدمة في البرنامج العمار الطالب األنشطةمراعاة مالئمة  -
  .الملل ال يشعر بحتىالتدريب الموزع بحيث تكون فترات التدريب قصيرة وموزعة  -
  
  
  

  -:المدة الزمنية للبرنامج
جلسات ) ٣( بواقع   ،جلسة ) ٤١(   وبلغت جلساته    ،أسبوعاً  ) ١٤( استغرق البرنامج   

 ، االستقاللجلسة للتدريب على المهارة األولى ) ١٣( وعدد   ،للتعارف والتهيئة للبرنامج  
جلـسات  ) ٧ (  وعـدد  ،جلسات للتدريب على المهارة الثانية التنظيم الذاتي      ) ٤( وعدد  

لى المهارة الرابعة   عجلسات للتدريب   ) ٦( وعدد   ،للتدريب على المهارة الثانية التمكين    
جلسات للمرحلة الثالثة الختام والمراجعة والتطبيق البعـدي        ) ٣( وعدد   ، الذاتي اإلدراك

  .والتتبعي 
  -:خطة الجلسات التنفيذية للبرنامج

 االسـتقالل   مج تدريبي في تنمية مهـارات     يقدم الباحث بإيجاز خطة جلسات فعالية برنا      
الذاتي لدى عينة من المراهقين المعاقين فكرياً المدمجين في المدارس العادية متضمنة            
محاور الجلسات، وعناوين هذه الجلسات والفنيات واألساليب اإلرشادية المستخدمة فى          

   :البرنامج، وهو ما يتضح من الجدول التالي
     ) ٣(  جدول 

  جلسات التنفيذية للبرنامج التدريبي ملخص ال
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محور   المراحل
  الجلسة

  رقم 
  الجلسة

  عنـــوان الجلســة

التعارف على الطالب عينة البحث ووجود جـو مـن            ١
  األلفة بين الباحث والعينة 

  التعريف بأهداف البرنامج   ٢

املرحلة 
  األويل

التمهيد 
والتهيئة 
  للربنامج

التعارف 
والتهيئة 
  للربنامج
  

  استكمال أهداف الجلسة السابقة  ٣

  التدريب على إعداد واجبات المدرسة المنزلية بنفسه  ١
  التدريب على االعتناء بمالبسة واختيارها   ٢
  .التدريب على االهتمام بنظافته وزينته الشخصية   ٣
التدريب على أختار المالبس و األغراض التي   ٤

  يستخدمها يومياً
   المنزلية بمفردةاألعمالالتدريب على القيام ببعض   ٥
التدريب على الحفاظ على األغراض المدرسية   ٦

 .الشخصية 
التدريب على القيام ببعض األنشطة المدرسية و أنشطة   ٧

 وقت الفراغ التي تناسب اهتماماته
 .التدريب على كيفية تزيين حجرته الخاصة  ٨
التدريب على كيفية أداء األنشطة التي تناسب   ٩

 اهتماماته في وقت الفراغ
التدريب على كيفية التصرف في المواقف التي تصيبه   ١٠

   وتألمه
التدريب على التعامل مع البائع فى عملية الشراء من   ١١

  شيء ما السوبر ماركت عندما يريد شراء 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

املرحلة 
  الثانية

  التدريبية

  
  
  
  
  
  
  
  

املهارة 
  وىل األ

  االستقالل

التدريب على التخطيط لألنشطة التي يحب القيام بها   ١٢
  في عطلة نهاية األسبوع مع أخوته
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محور   المراحل
  الجلسة

  رقم 
  الجلسة

  عنـــوان الجلســة

التدريب على طلب مشاركة زمالئه في حصص النشاط   ١٣
 بالمدرسة 

   لمهارة معينة أدائه عن نفسهالتدريب على تقييم   ١
   أدائها للمهارة التي يستطيع يارهتاخالتدريب على   ٢
   المهمة أداء في همدى اتقانالتدريب على التفكير ب  ٣

المهارة   
  الثانية 
التنظيم 
  الذاتي

   المهمة أداءالتدريب على االجتهاد واالتقان في   ٤  

   أصدقائهب على كيفية عرض فكرة على التدري  ١
 إذا لزمالئهالتدريب عن التعبير عن مشاعر الغضب   ٢

  قاموا بإيذاء مشاعره
 التدريب على القدرة باتخاذ القرارات بنفسه  ٣
 إذا ألصحابه االعتراض وعدم االستجابة التدريب على  ٤

   منه عمل شيء ال يريد القيام به اطلبو

المهارة 
  الثالثة
  التمكين

 أداء باستطاعته في اآلخرينالتدريب على تعريف   ٥
  مهارة معينة واتقانها جيدا 

 المهارة أداءستسالم للفشل في التدريب على عدم اال  ٦
  والمحاولة مرات متعددة 

  

  

  التدريب على اختيار المهارة التي تناسب قدراته   ٧

 المهام وعدم الخوف أداءالتدريب على المحاولة في   ١
  من الفشل 

   مشاعر الحب والصداقة اآلخرينالتدريب على تبادل   ٢
   مهام معينة أداء في بنفسه ثقته  ٣

المهارة   
  الرابعة
 اإلدراك
  الذاتي

التدريب على تقبل قيود المدرسة وتعليماتها وااللتزام   ٤
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محور   المراحل
  الجلسة

  رقم 
  الجلسة

  عنـــوان الجلســة

 بها
   مشاعر الحب األسرةالتدريب على تبادل   ٥
 علية داخل المفروضةالتدريب على التعايش مع القيود   ٦

 األسرة

   التطبيق البعديوإجراءمراجعة الجلسات   ١
  استكمال الجلسة السابقة  ٢

املرحلة 
  الثالثة

املراجعة 
واخلتام 
والتطبيق 
البعدي 
  والتتبعي

  اخلتام

   التطبيق التتبعي بعد مرور شهرين إجراء  ٣

  
  

  :نتائج الدراسة الميدانية
  :األولاختبار صحة الفرض -٢

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي "ينص الفرض الثاني على أنه 
الذاتي وأبعاده في القياسين  االستقالل ى مقياس مهاراتدرجات المجموعة التجريبية عل

  "القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي 
 وقيمة Wilcoxonوالختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون 

(Z) كأحد األساليب الالبارامترية للتعرف على داللة الفرق بين متوسطات الرتب لدرجات 
 وكانت ،الذاتي  للقياسين القبلي والبعدي االستقالل  مهاراتالمجموعة التجريبية في

  .النتائج كما يوضحها الجدول التالي
   )٤( جدول رقم 

 وداللتها للفرق بين متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية على مقياس (Z)قيم 
   )٦=ن( الذاتي وأبعاده للقياسين القبلي والبعدي االستقالل مهارات

 االستقالل اتمقياس مهار
  الذاتي وأبعاده

التجريبية قبلي وبعدي علي  مقياس 
مستوى  Zقيمة   الذاتي وأبعاده االستقالل مهارات

  الداللة
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-اإلشارة قبلي
متوسط   العدد  بعدي

  الرتب
مجموع 
  الرتب

  ٠  سالبة
   البعد األول  ٦  موجبة

  ) االستقالل  (
  ٠  صفر

٠,٠٢٧  ٢,٢١٤  ٢١,٠  ٣,٥٠ 

  ٠  سالبة
   الثانيالبعد  ٦  موجبة

  )التنظيم الذاتي (  
  ٠  صفر

٠,٠٢٣  ٢,٢٧١  ٢١,٠  ٣,٥٠ 

  ٠  سالبة
  ٦  موجبة

  البعد الثالث
  )التمكين  (

  
  ٠  صفر  

٠,٠٢٤  ٢,٢٦٤  ٢١,٠  ٣,٥٠ 

  ٠  سالبة
  ٦  موجبة

  
  البعد الرابع

  )اتي ١ الذاإلدراك ( 
  ٠  صفر  

٠,٠٢٦  ٢,٢٣٢  ٢١,٠  ٣,٥٠ 

  ٠  سالبة
  الدرجة الكلية  ٦  موجبة
  ٠  صفر

٠,٠٢٧  ٢,٢١٤  ٢١,٠  ٣,٥٠ 

  
بالنظر في الجدول السابق يتضح أن هناك فرق دال إحصائياً بين متوسطات رتب درجات 
 المجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي وذلك في األبعاد التي يشملها مقياس مهارات

   من فروض الدراسة األول مما يؤكد الفرض ،ده وفي الدرجة الكليةالذاتي وأبعااالستقالل 
  :الثانياختبار صحة الفرض -٣

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي " على أنه الثانيينص الفرض 
 درجات المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة على مقياس مهارات

 "  . لصالح المجموعة التجريبية اإلرشاديرنامج الذاتي وأبعاده بعد تطبيق الباالستقالل 
 Whiteny (U) ويتني  -والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار مان

– Mann وقيمة(Z) كأحد األساليب الالبارامترية للتعرف على داللة الفروق بين 
 وكانت. متوسطات الرتب لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي

  .النتائج كما يوضحها الجدول التالي
  ) ٥( جدول رقم 



  م ٢٠١٦أبريل لسنة )  الجزء الثالث١٦٨: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 -١١٦-

وداللتها للفرق بين متوسطات الرتب لدرجات المجموعتين التجريبية  ) U,W,Z(قيم 
  والضابطة في ردود الفعل السلبية للقياس البعدي

   الذاتي وأبعاده االستقالل مقياس مهارات المجموعتان التجريبية والضابطة في القياس البعدي
المجموعة 
  التجريبية

 ٦= ن

المجموعة 
  الضابطة

 المقياس ٦=ن
متوسط 
 الترتب

مجموع 
 الترتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U W Z  مستوى
 الداللة

  البعد األول
 ٠,٠٠٤ ٢,٩١٨ ٢١,٠ ٠,٠٠ ٢١,٠ ٣,٥٠ ٥٧,٠ ٩,٥٠ ) االستقالل (

 البعد الثاني
 ٠,٠٠٣ ٢,٩٦٦ ٢١,٠ ٠,٠٠ ٢١,٠ ٣,٥٠ ٥٧,٠ ٩,٥٠ )ي التنظيم الذات(

 البعد الثالث
 ٠,٠٠٣ ٢,٩٦٦ ٢١,٠ ٠,٠٠ ٢١,٠ ٣,٥٠ ٥٧,٠ ٩,٥٠ )التمكين ( 

 البعد الرابع
 ٠,٠٠٢ ٣,١٠٨ ٢١,٠ ٠,٠٠ ٢١,٠ ٣,٥٠ ٥٧,٠ ٩,٥٠ )اتي ١ الذاإلدراك ( 

 ٠,٠٠٤ ٢,٨٩٢ ٢١,٠ ٠,٠٠ ٢١,٠ ٣,٥٠ ٥٧,٠ ٩,٥٠ الدرجة الكلية
  

 في الجدول السابق يتضح أن هناك فرق دال إحصائيا بين متوسطات رتب درجات بالنظر
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي لصالح المجموعة 

الذاتي وأبعاده وفي  االستقالل  وذلك في األبعاد التي يشملها مقياس مهارات،التجريبية
  . من فروض الدراسة الثاني  مما يؤكد الفرض،الدرجة الكلية للمقياس

  الثالثاختبار صحة الفرض -٤
 على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي الثالثينص الفرض 

اده في القياسين درجات المجموعة التجريبية علي مقياس ردود الفعل السلبية وأبع
  ؟البعدي والتتبعي

 وقيمة Wilcoxonوالختبار صحة الفرض تم استخدام اختبار ويلكوكسون 
(Z) كأحد األساليب الالبارامترية للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات الرتب 

الذاتي وأبعاده للقياسين البعدي  االستقالل لدرجات المجموعة التجريبية في مهارات
  .وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي. والتتبعي

    )٦(   جدول رقم 
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 بين متوسطات الرتب لدرجات المجموعة التجريبية في مقياس وداللتها للفرق ) Z(قيم 
  ٦= الذاتي وأبعاده للقياسين البعدي والتتبعي ن االستقالل مهارات

 التجريبية بعدي وتتبعي علي  مقياس مهارات
  الذاتي وأبعادهاالستقالل 

 مقياس مهارات
الذاتي االستقالل 

-اإلشارة قبلي  وأبعاده
متوسط   العدد  عديب

  مجموع الرتب  الرتب
مستوى  Zقيمة 

  الداللة

  ٠  سالبة
  ٣  موجبة

  البعد األول
  ) االستقالل (

  ٣  صفر  
٠,٠٨٣  ١,٧٣٢  ٦,٠  ٢,٠ 

  ٠  سالبة
  البعد الثاني  ١  موجبة

  )التنظيم الذاتي (
  ٥  صفر

٠,٣١٧  ١,٠  ١,٠  ١,٠ 

  ٠  سالبة

  ٠  جبةمو
  البعد الثالث

  )التمكين (
  

  ٦  صفر

١,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠ 

  ٠  سالبة
  البعد الرابع  ٠  موجبة

  )اتي ١ الذاإلدراك ( 
  ٦  صفر

١,٠  ٠,٠  ٠,٠  ٠,٠ 

  ٠  سالبة
  ٣  موجبة

  
  الدرجة الكلية

  ٣  صفر
٠,١٠٢  ١,٦٣٣  ٦,٠  ٢,٠ 

  
بالنظر في الجدول السابق يتضح أن هناك فرق دال إحصائيا بين متوسطات            

 وذلك ،رجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لصالح القياس التتبعيد
الذاتي وأبعاده وفي الدرجة الكلية  االستقالل في األبعاد التي يشملها مقياس مهارات

 من الثالث ومما يؤكد الفرض ، مما يدل علي استمرارية فعالية البرنامج،للمقياس
  .فروض الدراسة 

   :ناقشة نتائج الدراسة م:ثالثاً
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أشارت نتائج المعالجة اإلحصائية للبيانات إلى تأثير البرنامج التدريبي 
الذاتي لدى أفراد مجموعة الدراسة من المراهقين  االستقالل المستخدم فى تنمية مهارات

 وقد اتضحت فاعلية البرنامج التدريبي من خالل وجود فرق دال إحصائياً ،المعاقين فكرياً
الذاتي للمجموعة  االستقالل متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي فى مهاراتبين 

؛ )نتيجة الفرض الثاني(التجريبية، بعد تطبيق البرنامج التدريبي، لصالح القياس البعدي 
كما أكدت النتائج استمرار فاعلية البرنامج وبقاء أثر المهارات المتعلمة لدى مجموعة 

ترة المتابعة، حيث كشفت النتائج عن عدم وجود فرق دال إحصائياً الدراسة، إلى ما بعد ف
 بين متوسطي درجات القياسين البعدي وما بعد المتابعة لمجموعة الدراسة، فى مهارات

  ). نتيجة الفرض الرابع(الذاتي االستقالل 
 ودراسة ،(Abery, B.  1995)وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج  دراسة 

Wehmeyer, M. L., & Bolding, N , 2001) (، ودراسة (O'Reilly, M. F., 
et al ,2004) ودراسة ،(Glago, K. D., 2005)،والتى استهدفت تنمية مهارات  

الذاتي، أو إحدى المهارات فقط، وذلك باستخدام برامج متنوعة فى الفنيـات            االستقالل  
اليـة مـع دراسـة    اتفقـت الدراسـة الح   كما ، واالستراتيجيات واألنشطة المستخدمة

)Quigley, M. K.2007  ( في برنامجها الذي أعدتـه للمعاقين عقليا القابلين للتعلم
أسابيع في كل أسبوع كانت تعلم التالميذ المعـوقين مهـارة  )  ٧(و كانت مدة البرنامج  

 ، انجاز السلوك المسئول اجتماعيـا    ، اكتساب الثقة بالنفس   ، مهارة الوعي الذاتي   ،معينة
وكان هدف   ، االتصال مع اآلخرين   ، اتخاذ القرار  ، االستقالل ، المهارات الشخصية  إبقـاء

البرنامج هو التعلـيم الوظيفي والتركيز والتدريب علي مهارات محدودة تعـود بـالنفع     
 نتائج الدراسة الحاليـة     إليه ويعزي الباحث ما توصلت      ،علي الطالب في مرحلة البلوغ    

 للمعاقين فكرياً استخدام الباحث التدريب على       الذاتيالل   االستق فاعلية تنمية مهارات  من  
وتعد )  الذاتي اإلدراك ، التمكين، التنظيم الذاتي  ، االستقالل (أربعة مهارات رئيسية وهي     
الذاتي للمعاقين   االستقالل    التي تساعد على تنمية    األساسيةهذه المهارات من المهارات     

ة بالنسبة للمراهقين المعاقين فكرياً فى الدراسة       والتى تم تحديدها على أنها هام      ،فكرياً
ويرى الباحث أن اختيـار     ،  الحالية، وذلك بناءاً على اإلطار النظري والدراسات السابقة       

وترتيبها يعد فى حد ذاته عامالً مسهماً فى نجاح البرنامج،          السابقة  مجموعة المهارات   
بل متداخلة بحيث يفيد    ،  لعملفلم تكن المهارات منعزلة عن بعضها البعض فى أسلوب ا         
 ومن أهم العوامل المسهمة     ،اكتساب أحدها فى تيسير اكتساب المهارة التالية لها وهكذا        

فى نجاح البرنامج أيضاً هو ارتباط مواقف التدريب على المهارات بحيـاة المـراهقين              
مـا أن   كالمعاقين فكرياً، وقد ارتبطت مواقف التدريب بجوانب واقعية هامة من حياتهم،      

 نجاح البرنامج وهو التنـوع فـى الفنيـات          فيهناك عامل آخر من العوامل المسهمة       
 تمثلت فى التعزيز والتشكيل، ولعب الـدور، والمناقـشة والحـوار،            والتيالمستخدمة  
 ،والعصف الـذهني )  Video – Self – Modelingنمذجة الذات بالفيديو (والنمذجة 
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ت الفعالة التى أتاحت قـدراً كبيـراً مـن التنفـيس            تعد فنية لعب الدور من الفنيا     حيث  
االنفعالي والتعبير عن عدد كبير من االنفعاالت والمشاعر المختلفة خالل تمثيـل أدوار             

 وتعد فنيتي النمذجة ولعب الدور من أكثر الفنيات تطبيقاً وإفادة مـع      ،اجتماعية متنوعة 
 التـي وقد كانت أكثر الفنيـات       ، من واقع تطبيق جلسات البرنامج     الفكريةذوي اإلعاقة   

 والتـي القت قبوالً وأثارت دافعية أفراد مجموعة الدراسة هي نمذجة الـذات بالفيـديو            
تجمعت حولها كثير من السلوكيات اإليجابية المتمثلة فى التعـاون وحـب االسـتطالع،     

ذج ووجد الباحث فيها الفرصة لتعليم أفراد الدراسة نقد الذات، حيث كان القائم بـالنمو             
حين يشاهد نفسه يستطيع أن يتعرف على جوانب القصور بنفـسه بمـساعدة الباحـث         
وباقي أفراد المجموعة، ومن ثم يمكنه التعديل من األخطاء، بحيث يكون النموذج أبقى             

 ومن العوامل المسهمة أيضاً فى نجاح البرنامج هو عدم التـزام  ،أثراً فى ذهن المشارك  
 لكل مهارة في تصميم البرنامج؛ بل تم تكرار عـدد مـن       الباحث بعدد الجلسات المقررة   

الجلسات حسبما تطلبت المهارات، ويعد عنصر التكرار والممارسة من العناصر الهامة           
  ومما أسهم فى تحقيق نتائج إيجابية وتنمية مهارات        ،والمؤثرة لدى فئة المعاقين فكرياً    

 – أنـشطة فنيـة      –ياضـية   أنـشطة ر  (الذاتي هو استخدام أنشطة الترويح      االستقالل  
والتى كان لها أثر كبير فى ممارسة المهارات المستهدفة فى إطـار واقعـي              ) ورحالت

 ، كامـل ) (١٩٩٨ ،  فرحـات وإبـراهيم   (وهو ما يتفق مع ما أشار إليه كل من           ،ممتع
من أن أنشطة الترويح تساعد على تنشيط وتدريب المعاق ذهنياً على كثير من             ) ١٩٩٨

اعية الحسنة وتوجهه إلى كيفية حل المشكالت بطريقة تتناسب وقدراته،          العادات االجتم 
مما يكسبه القدرة على التعبير عن الذات والثقة بالنفس والتوجيـه والـوعي بالـذات،      
باإلضافة إلى العديد من الفوائد النفسية، كتدريب المعاق على تقبل الهزيمـة، وإطاعـة     

 ونمو اللغة وإصالح عيوب النطق مما يساعد        األوامر، وتوفير الفرص للشعور باإلنجاز    
 ,Modell)وهو أيضاً يتفق مع ما أشار إليـه   ،على سرعة تكيفه مع زمالئه ومجتمعه
S. J., & Valdez, L. A, 2002)الـذاتي   االستقالل  من أن الترويح يمكن أن ينمي

ومـن  . ميـذ من خالل ارتباطه المباشر بالحرية المدركة وطبيعته الممتعة بالنسبة للتال         
المنظور االجتماعي، إن االشتراك فى أنشطة الترويح يمكن أن يزيد من المتعة وجـودة       
الحياة، إضافة إلى أن أنشطة الترويح يمكن أن تمكن األفـراد المعـاقين مـن القيـام                 

كل العوامل السابقة    و ،باالختيارات، ومن ثم تؤدي إلى إحساس متزايد باالستقالل الذاتي        
ية البرنامج التدريبي واستمرار أثر الخبرات المتعلمة إلـى مـا بعـد       ساعدت على فاعل  

المتابعة، وتعد نمذجة الذات بالفيديو من أهم الفنيات التى أسهمت فى اسـتمرار تـأثير          
 .Wert, B. Y., & Neisworth, J)حيث أشـار   ،البرامج إلى ما بعد فترة المتابعة

T., 2003) تدخل واعد ليس فقط لتعليم مهـارات    إلى أن نمذجة الذات بالفيديو هي 
جديدة ولكن لتحسين استخدام المهارات الموجودة حالياً لـدى األطفـال ذوي اإلعاقـة              

 يتم تعلمها من خـالل      التيالنمائية، إضافة إلى أن البحوث قد أيدت فكرة أن المهارات           
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ة، كما أن   نمذجة الفيديو ونمذجة الذات بالفيديو يتم تعميمها عبر بيئات وظروف مختلف          
المكاسب اإليجابية المتحققة من خالل تدخل نمذجة الفيديو تستمر لـشهور بعـد ختـام     

   .التدخل
   : توصيات وبحوث مقترحة:رابعاً

فى ضوء ما أسفرت عنه الدراسة مـن نتـائج، يمكـن الخـروج بـبعض                        
  -:اآلتيةالتوصيات، واقتراح بعض البحوث 

لذاتي تساعد على عملية انتقال الطفل من المرحلة ا االستقالل  تنمية مهاراتإن -١
 . مرحلة التأهيل المهنيإلى األكاديمية

 المهـارات التـي يجـب     أهم الذاتي من    واإلدراك أن التنظيم الذاتي والتمكين      -٢
 .  الفكريةاإلعاقةتدريب ذوي 

يقترح الباحث إجراء دراسة عن استخدام التكنولوجيا المـساندة فـي تنميـة              -٣
 .الذاتي لذوي اإلعاقة الفكرية ستقالل  االمهارات

 يقترح الباحث إجراء دراسة عن التدريب على ادارة الذات في تنمية مهـارات             -٤
  .الذاتي للمعاقين فكرياً االستقالل 

  
  المراجــــــــــــــع

  : المراجع العربية: أوالً
لخاصة،   سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات ا:)١٩٩٨( حلمي فرحات،  ليل ،إبراهيم

  .  مركز اإلسكندرية للكتاب،اإلسكندرية
 : القاهرة٠ التربية الخاصة للمعاين عقلياً بين العزل والدمج:)٢٠٠٢(  سهير ، شاش

  . مكتبة زهراء الشرق
 تعليم األنشطة والمهارات لدى األطفال المعاقين عقلياً، دار :)١٩٩٩( محمد ،عبد الحميد

  .  القاهرة ،العربيالفكر 
  .  القاهرة، مدخل إلى التربية الخاصة، مكتبة األنجلو المصرية:)٢٠٠٥(يوليت  ف،فؤاد

الذاتي  االستقالل  تنمية مهاراتفي فاعلية برنامج إرشادي :)٢٠٠٩( إيمان ،قنديل
لتحسين جودة الحياة لدى عينة من المراهقين المعاقين عقلياً القابلين 

  . جامعة بنها ،لتربيةكلية ا) غير منشورة  ( دكتوراه رسالة ،للتعلم
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 اإلسكندرية مركز ،سيكولوجية األطفال ذوى االحتياجات الخاصة): ٢٠٠٢( سهير ،كامل
  .٢ ط،للكتاب

مطبعة : القاهرة. االرتقائية واالضطراباتاإلعاقة العقلية ): ١٩٩٨(  لويس ،مليكة
  . فيكتور كيرلس

-ICDدولي لألمراض  المراجعة العاشرة للتصنيف ال:)١٩٩٩(منظمة الصحة العالمية 
األوصاف الكلينيكية : ، تصنيف االضطرابات النفسية والسلوكية10

وحدة الطب النفسي، جامعة ) ترجمة(والدالئل اإلرشادية التشخيصية 
  . عين شمس

  . القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية،١ ط،علم نفس اإلعاقة ):٢٠٠٢( رشاد ،موسى
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الذاتي للمراهقين المعاقين فكرياً االستقالل مقياس  
 

  ) الصورة النهائية (
   :بيانات عامة

   .....................................:السن.................  ..................:االسم
   ....................................:الجنس....  ............................:درسةالم

   :تعليمات تطبيق المقياس
 يمكن أن يتعرض لها المراهق التييتضمن هذا المقياس مجموعة من المواقف   
  . وكل موقف يتضمن عدداً من الفقرات التي تدل على استجابة الطالب لهفكرياالمعاق 

 تطبيق المقياس بصورة فردية بطريقة المقابلة الشخصية حيث يقوم القائم بتطبيق ويتم
   :المقياس بقراءة الموقف للمشارك ويتبعه بعرض االستجابات له ويقوم بما يلي

 تنطبق (  يختارها المشارك في الخانة المقابلة التيأمام االستجابة () وضع عالمة
  ) ال تنطبق –
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فيريقة أخرى على المشارك إذا واجه المشارك صعوبة إعادة صياغة الموقف بط 
  . الفهم

 مراعاة عدم اإليحاء للمشارك بأي صورة من الصور تؤدي به إلى اختيار استجابة
بعينها، فليس هناك استجابة صحيحة وأخرى خاطئة، ولكن االستجابة المطلوبة هي 

  . تعبر بصدق عن اختيار الطالب لها التي
 إلقاء االستجابات والتنوع للتقليل من التحيز فى االستجابةعدم التقيد بترتيب .  

                          
  الباحث

  
  
  
  
  

 البعد الموقف رةقالف االستجابة للموقف تنطبقال تنطبق

 ١ أعد وجباتي بنفسي  

 ٢ أطلب من أمي المساعدة  

إذا طلب مني 
واجبات  المعلم

 منزلية

 األول

 ١ .بمالبسي واختارها بنفسيأعتني   
 ٢ .أهتم بنظافتي وزينتي الشخصية   
 ٣ األم لي تحضرهالبس ما   
أغراضي التي  وأختار مالبسي  

 .استخدمها كل يوم
٤ 

عند الذهاب 
للمدرسة 
  صباحاً
 

 الثاني

 ١ إخوتيأقوم بأعمال المنزل مثل   
 ٢ تي في أعمال المنزلخوإ أشارك ال  
 ٣ أختار تسريحة شعري بنفسي  

عند جلوسي 
في المنزل مع 

  أخوتي
 

 الثالث

 الرابع تواجديأثناء  ١ .أحافظ علي أغراضي الخاصة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االستقالل
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 البعد الموقف رةقالف االستجابة للموقف تنطبقال تنطبق
 ٢  مع أحد أصحابيأغراضياترك   
أنشطة  وأقوم باألنشطة المدرسية  

 وقت الفراغ التي تناسب اهتماماتي
٣ 

 ٤ . الخاصةأزين حجرتي  
 
 

 األنشطة التي تناسب اهتماماتي أؤدي 
 في وقت فراغي

٥ 

بالمدرسة مع 
  أصدقائي

 

 ١ .اعرف ما أفعل كي احل األمر  
 
 

 ٢ ابكي وال احكي ألحد 
 تعرضت إذا

لموقف ما 
أصابني 
 وألمني

 الخامس

 ١ أتعامل مع البائع وأطلب منه  
 ٢ ري لياطلب من أمي وهي تشت  

 أريدعندما 
شراء شيء 

 ما

 السادس

 القيام بها أحبأخطط لألنشطة التي   
 . مع أخوتياألسبوعفي عطلة نهاية 

١ 

 ٢ ليتي يخططون خوإاترك   

في عطلة 
األسبوعنهاية 

 

 السابع

 ١.اطلب وأشارك في األنشطة المدرسية  
 ٢ انتظر المعلم يشاركني  

في حصص 
النشاط 
 بالمدرسة

 الثامن

 ١ ليةأعد خططا مستقب  
 ٢  واستمع منهمأشاركهمال   

 الجلوس أثناء
 أصدقائيمع 

 التاسع

 ما قمت به ألنني أعتقد أن ذلك أقيم  
 .سوف يساعدني في المرات التالية

١ 

 ٢اترك المهمة وابحث عن مهمة أخرى  

عند قيامي 
 بأداء مهمة

 األول

 أؤديه أن عتيباستطا كان إنأفكر ما   
 .أفضلبشكل 

١ 

 حال خوفا أي العمل على بأداء أقوم  
 من المعلم

٢ 

 طلب مني إذا
المعلم عمل 

 شيء

 الثاني
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 البعد الموقف رةقالف االستجابة للموقف تنطبقال تنطبق
 ١.أعرف ما هو األمر المهم بالنسبة لي  
 ٢  واحد منهماأياختار   

 خيرت بين إذا
 للقيام أمرين

 بأحدهما

 الثالث

 ١ .أفكر في العمل الجيد المناسب لي  
 ٢ ال القي اهتماما بالعمل  

عند قيامي 
 أيبعمل 

 شيء

 الرابع

 ١ .أفكر بما قد يحدث  
 ٢ افعل الشيء بدون تفكير  

 طلب مني إذا
عمل شيء ما 

 فإني

 الخامس

 أتوقعهأقارن تقديراتي بما كنت   
 .لنفسي

١ 

 ٢ ال اهتم بتقديراتي  

في نهاية 
الفصل 
  الدراسي

 

 السادس

 أو أستخدم االتجاهاتاسأل عن   
 مكان ال إليالخريطة قبل الذهاب 

 .اعرفه

١ 

 ٢ اعرفه عدم الذهاب لمكان ال أفضل  

عند ذهابي 
لمكان ما لم 

 من قبلاعرفه

 السابع

 ١ . بمدي اتقاني لهأفكر  
 ٢ أقوم به بدون تفكير  

بعد قيامي 
 بالعمل

 الثامن

 ١ .أعمل بجد لتحقيق ذلك  
 ٢  عن القيام بهصديقياسأل   

أندما أريد عن
احصل علي 
 تقديرات جيدة

 التاسع

  
  
  
  

التنظيم 
  .الذاتي
 

 ١ أخبرهم بها  
 ٢  بها لنفسياحتفظ  

عندما تطرأ 
لدى فكرة 
مختلفة عن 

 أصدقائي

 األول

 قاموا بإيذاء إن اآلخرينأخبر   
 .مشاعري

١ 

 ٢ عاد عنهمأفضل االبت  

 أذاني إذا
 اآلخرين

 الثاني
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 البعد الموقف رةقالف االستجابة للموقف تنطبقال تنطبق
 ١ .أتخذ قراراتي بنفسي  
 ٢ أصدقائياسأل   

 أردت إذا
القيام بعمل ما

 الثالث

 إن طلبوا مني ألصدقائي" ال"أقول   
 .شيء ال أريد القيام به

١ 

 ٢ ليافعله خوفا من تركهم   

 طلب منى إذا
 عملأصدقائي

 الرابع

أخبر الناس أنني أستطع القيام بشيء   
. أفعلهأن  ال أستطيعأننيعتقدون هم ي

١ 

 ٢  واترك لهم الحكمأوال ءاعمل الشي  

 عمل أردت إذا
  ما
 

 الخامس

إن فشلت  وحتىأصر علي المحاولة   
 .في مرات سابقة

١ 

 ٢ أخرى مرة اعملهال   

 فشلت في إذا
  عمل

 

 السادس

 ١ .االختيار أحسن أنيمكنني   
 ٢  تعودت عليةالذيافعل الشيء   

 خيرت بين إذا
 عملين

 السابع

  
  

  .التمكين
 

 ١ .خاطئأخشي القيام بأشياء بشكل   
 ٢ اعمل المهارة وال اخشي الفشل  

 تواجديأثناء 
 في المدرسة

 األول

 ١ .أحبنني محبوبا ألنني  أأعتقد  
 ٢  الأم أصحابيال اعرف هل يحبني   

عندما أكون 
 مع أصحابي

 الثاني

 ١ .أعرف ما أعمله جيدا  
 ٢  يعملونأصحابياعمل كما    

أثناء قيامي 
بأداء مهمة 
 داخل الفصل

 الثالث

 ١ .أتقبل القيود المفروضة علي  
 ٢ ارفض القيام بها  

 طلب من إذا
المعلم القيام 

 بشيء

 الرابع

 عند أهميةأشعر بأنني شخص ذو   
 .أسرتي

١ 

 ٢ ال اشعر بحبهم لي  

 تواجديأثناء 
 مع أسرتي

 الخامس

  
  
  
  

اإلدراك 
  .الذاتي
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 البعد الموقف رةقالف االستجابة للموقف تنطبقال تنطبق
 مع القيود أتعايشأعرف كيف   

 .المفروضة على
١ 

 ٢ مشاكلي لحل ألميأرجع   

إذا تعرضت 
لمشكلة ما 

 فأنني

 السادس

  


